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ÖZET 

Aksu B. (2007). Farklı braket-kompozit kaide bağlantı yöntemlerinin, lingual braket 

tutuculuğuna olan etkilerinin in vitro olarak incelenmesi. 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. Đstanbul.  

Bu çalışmanın amacı, indirekt teknikle yapıştırılacak braketlerin tabanlarına, kompozit 

kaidelerin oluşturulmasından önce uygulanan işlemlerin, braketlerin sıyırma ve çekme 

kuvvetlerine karşı tutuculukları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla kullanılan 80 adet 

Ormco (Ormco, Glendora, Calif) 7. jenerasyon braket, 4 gruba ayrılmış, gruplardan birisi 

kontrol grubu olarak kullanılmak üzere braket tabanlarına tutuculuğu arttırmaya yönelik 

herhangi bir işlem yapılmadan kompozit kaideler oluşturulmuştur. Diğer gruplardaki braket 

tabanlarına  sırasıyla 4-META esaslı metal primer uygulanması ve alüminyum oksit partikülleri 

ile pürüzlendirme işlemleri yapılmış, dördüncü gruptaki braketlerin tabanlarına ise her iki işlem 

birlikte uygulanmıştır. Bu işlemlerden sonra Quick Cure isimli yapıştırıcı (Reliance Orthodontic 

Products Inc, Itasca Ill) kullanılarak, braket tabanlarına 1 milimetre kalınlıkta kompozit kaideler 

oluşturulmuştur. Kompozit kaidelerin oluşturulmasında TARG+TR cihazı kullanılmıştır. 

Kaideleri hazırlanan braketler, silikon taşıyıcılar kullanılarak dişlere taşınmış ve Filtek Flow 

(3M, Unitek) isimli akışkan kompozit kullanılarak, indirekt teknikle dişlere yapıştırılmıştır.  

Örneklere sıyırma ve çekme testleri uygulanmış ve braketlerin, uygulanan kuvvetlere karşı 

tutuculuk kuvvetleri kaydedilmiştir. Diş yüzeyleri yapıştırıcı artıkları açısından da incelenerek 

ARI skorları verilmiştir. Elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucunda, braket 

kaidelerine, metal primer ve kumlama işlemlerinin  ayrı ayrı veya beraber uygulanmalarının, 

braket tutuculuk değerlerinde artışa neden olduğu ve kumlama ve metal primer uygulamasının 

beraber yapılmasının, en yüksek tutuculuk seviyesine ulaşılmasını sağladığı görülmüştür. 

Tutuculuk artışıyla birlikte ARI skorlarında azalma görülmesi de uygulanan yöntemlerin 

başarısını ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler :  4-META, lingual ortodonti, metal primer,  kumlama, sıyırma.  

Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından            

T-284/18062003  no’lu proje olarak desteklemiştir.  
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ABSTRACT 

 

Aksu, B. (2007). In vitro investigation of various bracket-composite base 

treatment methods on bond strength of lingual orthodontic brackets. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Orthodontics. Istanbul.   

The purpose of this study is to investigate the effect of various bracket 

base treatment methods on bonding strength of lingual brackets. 80 Ormco 

(Ormco, Glendora, Calif) 7’th generation brackets were divided into 4 groups 

and bracket bases were treated as follows: Group 1: This group was used as 

control group. No bracket base treatment done. Group 2: Reliance Metal primer 

was applied to bracket bases. Group 3: Bracket bases were sandblasted. Group 4: 

Both sandblasting and metal primer were applied. After treatment, composite 

bases in 1 milimeter thickness were formed on plaster models with a composite 

resin, Quick Cure (Reliance Orthodontic Products Inc, Itasca Ill). TARG+TR 

device was used for forming the bases. The brackets with composite bases were 

then bonded indirectly on human premolar teeth using a flowable composite 

(3M, Unitek). Lloyd testing instrument was used for shear and tensile bond 

strength tests. The specimens were also inspected by means of ARI scores. 

Results indicated that the base treatment methods such as metal primer 

application and sandblasting improved the bonding strenghts. Use of both 

techniques together also lead to the maximum bonding strength 

Key Words: 4-META, lingual orthodontics, metal primer, sandblasting, shear. 

This study was supported by The Research Support Unit of Istanbul University 

as the project no T-284/18062003   

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

Sabit ortodontik tedavilerin etkin biçimde uygulanabilmesi için,  braketlerin, diş 

yüzeylerine yeterli tutuculuk sağlayacak biçimde yapıştırılabilmesi gerekmektedir. 

Mine yüzeyine aktif tutuculuk sağlayan restorasyonların uygulanabilmesi, 1955 yılında 

geliştirilen ‘asitle pürüzlendirme’ tekniği sayesinde olmuştur. Buonocore, mine 

yüzeyini %85’lik  fosforik asitle pürüzlendirmiş ve dental rezinlerin  mine ve dentin  

yüzeyine  etkin biçimde yapıştırılmasını sağlamıştır. Dişhekimliği alanında yeni bir 

çağın başlamasını sağlayan bu gelişmeyi takiben Newman, % 40’lık fosforik asit 

kullandığı pürüzlendirme tekniğini ile birlikte  epoksi yapıda yapıştırıcılar kullanarak 

ortodontik tutucu unsurları, mine yüzeylerine yapıştırmış ve ortodonti alanında ilk 

olarak direkt yapıştırma uygulamaları bu şekilde başlamıştır (73). 

 1970’li yıllardan itibaren, önceki yıllarda metal bantlar aracılığı ile dişler 

üzerine yerleştirilen braketler, diş mineleri üzerine direkt olarak yapıştırılmaya 

başlanmıştır. Bu yöntem, hekimin braket konumunu kolay ayarlayabilmesi, tam olarak 

sürmemiş dişler üzerine braket yapıştırılabilmesi, gerektiğinde okluzal ve lingual 

yüzeylerde restorasyonların yapılmasına imkan vermesi, tedavi sonunda bantların neden 

olduğu diastemaların oluşmaması ve en önemlisi braketlerin, paslanmaz çelik bantlara 

göre çok daha estetik olması nedeni ile hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Zaman 

içerisinde, estetik kavramının her alanda olduğu gibi dişhekimliği alanında da önem 

kazanması ile birlikte ortodontik malzeme üreticisi firmalar metal braketlere göre daha 

estetik olan diş rengine uygun braket ve telleri üretmeye başlamışlardır. Aynı dönemde 

çeşitli araştırıcılar metal braketleri dişlerin lingual yüzeylerine yapıştırmayı denemişler 

ve 1973 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Dr. Craven Kurz bilimsel olarak lingual 

teknik çalışmalarına başlamıştır. Ortodonti alanındaki bu gelişmeler ortodontik 

apareylerin görüntülerinden dolayı tedavi olmayı istemeyen pek çok erişkin hastaya 

tedavi olma fırsatı sağlamıştır.  

Düz ark tekniğinde braketlerin, dişlerin üzerine istenen konumda yapıştırılması, 

tedavi başarısının en önemli anahtarlarından biridir. Labial yüzeyler kadar düzgün 

anatomik yapıda olmayan lingual mine yüzeylerinde braketlerin direkt yapıştırma 

yöntemi ile ideal konumlarında yerleştirilmeleri oldukça zordur 
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Lingual yüzeylere direkt teknikle yapıştırılan bir braketin yüksekliğinin 

ayarlanmasında ortaya çıkan küçük hatalar, özellikle dişe braket ve tel aracılığı ile 

aktarılmak istenen tork açısının değerinde önemli miktarda sapmaya neden olabilir (29). 

Lingual braketlerin aralarındaki mesafenin az olması, hekimin, braket 

konumlandırılması sırasında yapabileceği hataların sonucu olarak ortaya çıkabilen 

istenmeyen diş hareketlerini kontrol edebilecek düzeltici bükümleri yapmasını 

zorlaştırır. Bu sorunlar lingual teknikte braketlerin dişler üzerine indirekt teknik 

kullanılarak yapıştırılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Dişlerin lingual yüzey anatomilerinin çok değişken olması nedeniyle lingual 

braket slotlarının içerdiği tork ve angulasyon değerlerinin, hareket ihtiyacını 

karşılayacak şekilde, labial düz ark tekniğinde olduğu gibi her diş için standart biçimde  

üretilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla hekimin, lingual braketleri, her dişin tedavi 

sonunda ulaşması amaçlanan tork, angulasyon ve yükseklik değerlerini düz bir ark teli 

kullanarak dişe kolayca aktarabileceği biçimde yapıştırması gereklidir. Bu işlem, 

indirekt teknikle yapıştırma öncesinde hastaya ait alçı modeller üzerinde laboratuar 

ortamında, genel olarak TARG veya CLASS yöntemleri olarak tanımlanan iki farklı 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. TARG yönteminde, braketler malokluzyonlu 

çalışma  modelleri üzerine direkt olarak yerleştirilirken, CLASS yönteminde  ise set-up, 

yani alçı modellerdeki malokluzyonlu dişlerin kesilip düzgün bir ark formu 

oluşturulması işlemi yapıldıktan sonra yerleştirilirler. Laboratuar işlemi sırasında  

braketler, alçı model üzerine istenen konumda yerleştirildiğinde braketlerin tabanlarının 

altında, kullanılan yapıştırıcıdan oluşan  bir kaide meydana gelir. Bu kaide sayesinde 

braket, ark tellerinin dişleri istenen açı ve konuma getirmesini kolaylaştırır, başka bir 

deyişle dişe özel bir braket imal edilmiş olur. Tedavi gereksinimine göre braket tabanı 

altında yer alan kompozit yapıştırıcının kalınlığı her diş için farklı olabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, indirekt teknik aracılığı ile farklı braket-kompozit kaide  

bağlantı yöntemleri kullanılarak kaideleri oluşturulan lingual braketlerin sıyırma ve 

çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını in vitro ortamda değerlendirmektir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

 

Ortodontik tedavi sırasında kullanılan braketlerin sık sık kopması tedavi 

süresinin uzamasına, tedavi etkinliğinin azalmasına ve maliyetinin artmasına neden 

olur. Bu braketlerin tekrar yapıştırılması dişin kompozit artıklarından temizlenmesi, 

pürüzlendirilmesi ve yıkanması gibi pek çok işlem gerektirir. Günümüzde yaygın olarak 

uygulanmaya başlayan lingual teknikte ise, labial teknikteki işlemlere ilave olarak, 

kopan braketlerin tekrar yapıştırılmaya hazır hale getirilebilmesi için, ek bir laboratuar 

işlemine de ihtiyaç duyulabilir. Tüm bu sorunlar, araştırıcıların, braket tutuculuklarının 

geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yönelmelerine yol açmıştır. Bu çalışmaların sonuçları, 

kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra, 

farklı uygulama tekniklerinin geliştirilmesine de imkan sağlamıştır.Braket  tutuculukları 

ile ilgili çalışmalar, genel olarak üç şekilde yapılmaktadır: 

 

1- Đn-vitro çalışmalarda, laboratuar şartlarında, ağız ortamı taklit 

edilmeye çalışılır ve braketlerin farklı yön ve şiddetteki kuvvetlere 

karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri belirlenir (1,2,3,4).  

2- Đn-vivo çalışmalarda, ağıza uygulanan hareketli aygıtlar veya dişler 

üzerine yapıştırılan braketlerin, kopma sıklıkları belirlenir (126).  

3- Ex-vivo çalışmalar ise, bilgisayar ortamında, sonlu elemanlar yöntemi 

(FEM) kullanılarak yapılırlar. Bu çalışmalarda, klinik şartlarda 

braketlerin maruz kaldığı sıyırma ve çekme tarzı kuvvetler, önceden 

tanımlanmış olan sabit veriler kullanılarak bilgisayar ortamında taklit 

edilir ve braketlerin tutuculuk değerleri belirlenir  (32).  

 

Braket tutuculuklarının incelendiği çalışmalarda, braketlere uygulanan 

kuvvetlerin, ağız ortamında oluşan kuvvetleri taklit etmesi istenir. Araştırıcılar bu  

amaçla genellikle sıyırma ve çekme tarzı kuvvetleri kullanmışlardır (39). Bununla 

birlikte braketlere farklı yön ve büyüklükte kuvvetler uygulayan ve bu kuvvetlerin 

braket tutuculukları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırıcılar da vardır (55).   
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Araştırıcılar, braket tutucuklarının arttırılması amacıyla pek çok materyal ve 

uygulama teknikleri geliştirmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgular, farklı çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılarak, kullanılan malzeme ve 

yöntemlerin daha da geliştirilmesine çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, 

labial ortodontik tedavi pratiğinde kullanılan malzemelerin ve uygulama yöntemlerinin 

etkinliklerinin incelendiği çok sayıda araştırma olmasına karşın, lingual ortodontik 

tedavi sırasında kullanılan braketlerin tutuculuklarıyla ilgili yeterli sayıda çalışma 

olmadığı görülmektedir.  

Bir in-vitro çalışmada uyulması gereken kuralların belirlenmesi, çalışma 

sonucunda elde edilecek sonuçların güvenilir olması açısından önemlidir. Bu nedenle 

bir araştırmanın planlama safhasında, daha önceden yapılmış olan çalışmalarda 

kullanılan gereç ve yöntemler dikkatle incelenmeli ve hangi kriterlere göre seçildikleri 

araştırılmalıdır.  

 

2.1. Çalışmanın Gereç  ve Yöntemi Đle Đlgili Genel Bilgiler 

Bu bölümde, braket tutuculuklarının incelenmesi amacıyla farklı gereç ve 

yöntemler kullanılarak yapılmış olan araştırmalar incelenmiş ve konuyla  ilgili ayrıntılı 

bilgi verilmiştir. 

 

2.1.1. Kullanılacak Diş Materyalinin Seçimi  

 Braket tutuculuklarının araştırıldığı çalışmalarda test örneği olarak genellikle 

insan küçük azı dişleri kullanılmıştır. Ortodontik tedavi amacıyla sıklıkla çekilmeleri ve 

diğer dişlere göre geç sürmeleri, dolayısıyla çürük ve travma gibi yıpratıcı etkenlerden 

daha az etkilenmeleri, araştırıcıların bu dişleri tercih etmelerindeki en önemli 

etkenlerdir (4, 13, 31, 26, 24, 23, 25, 38, 39, 42, 40, 66, 62, 64, 69, 75, 77, 88, 93, 104, 

108, 114, 115, 116, 122, 117, 123, 125). Bununla birlikte Bishara ve arkadaşları, farklı 

ortodontik yapıştırıcıların etkilerini incelemek amacıyla insan büyük azı dişlerini 

kullanmıştır (7, 8, 9). Kesici dişlerin kullanılmasının planlanlandığı çalışmalarda 

genelde sığır kesici dişlerinden yararlanılmıştır. Bunun sebebi, çekilmiş, sağlam insan 

kesici dişlerinin bulunmasının zor olmasıdır. Çalışmalarda kullanılabilecek insan kesici 

dişleri sıklıkla periodontal sorunlar nedeniyle çekilmektedir. Bu dişlerde yaşa bağlı 

olarak, test sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli değişikliklerin görülmesi de mümkündür. 
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Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar, asidik içecekler ve fonksiyona bağlı aşırı kuvvetler 

gibi etkenler, diş minelerinin fiziksel ve kimyasal yapısında değişikliklere yol açabilir 

(32). Sığır ve insan dişlerinin benzer özellikler gösterdiğine ve çalışmalarda insan 

dişleri yerine sığır dişlerinin kullanılabileceğine dair pek çok çalışma da mevcuttur (3, 

12, 15, 53, 54, 52, 99, 101, 102). Bununla birlikte bazı çalışmalarda insan kesici dişleri 

de kullanılmıştır (23, 35, 64, 70, 71). Bazı araştırıcılar ise çalışmalarında köpek  kesici 

veya küçük azı dişlerini beraber veya ayrı ayrı kullanmışlardır (38, 5, 48). Yapılan 

çalışmaların bazılarında ise doğal dişler kullanılmamış, kullanılan braketler metal (35, 

64, 61), amalgam (126, 109),  porselen (58) veya plastik yüzeylere (103, 39)  

yapıştırılmıştır. 

 

2.1.2. Diş Materyalinin  Saklanma Koşulları 

Çalışmalarda kullanılacak olan dişlerin, test aşamalarına kadar, fiziksel ve 

kimyasal olarak zarar görmeden saklanabilmesi için uygun koşulların oluşturulması 

şarttır. Buna ek olarak, laboratuar işlemleri sırasında, araştırıcıların da bakteriyel 

kontaminasyondan korunması gerekmektedir. Bu açıdan dişlerin nemli ortamda 

tutulması ve bakteri kolonizasyonunda korunması çok önemlidir. Dişlerin saklandığı 

ortamın, ve saklanma süresinin, braketlerin tutuculuk değerleri üzerinde etkisi 

olabileceğine dair bazı çalışmalar mevcuttur (28, 32). Đnsan ve hayvan dişlerinin 

kullanıldığı çok sayıda çalışma mevcut olmasına rağmen, araştırıcılar tarafından, 

kullanılan dişlerin test aşamalarına  kadar nasıl saklanması gerektiği ile ilgili genel 

kabul görmüş bir yöntemin bulunmadığı görülmektedir. Hocevar ve arkadaşları (42), 

çalışmalarında kullandıkları insan küçük azı dişlerini 21 °C sıcaklıkta NaCl 

solüsyonunda bekletmişlerdir. Braket tabanına yapılan kompozit kaidelerin braket 

tutuculukları üzerindeki etkilerini  inceleyen Kim ve arkadaşları da, (51) insan küçük 

azı dişlerini kullandıkları çalışmalarında, dişleri saklamak için serum fizyolojik 

solüsyonunu tercih etmişlerdir. Benzer şekilde pek çok araştırıcı da kullandıkları dişleri, 

testlerin yapılmasına kadar, serum fizyolojik solüsyonu içerisinde bekletmişlerdir (1, 

13, 40, 69, 70, 71, 116, 118). Diş materyalinin saklanması amacıyla  distile su kullanan 

araştırmacılar da mevcuttur (26, 24, 48, 114, 115).  Arnold ve arkadaşları (5) ise, önce 

dişleri formalin ile dezenfekte etmiş, daha sonra distile su içerisinde bekletmişlerdir. Diş 

materyallerini saklamak için en sık tercih edilen ortamlardan birisi de timol 
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solüsyonudur. Braket tutuculukları ile ilgili çok sayıda araştırması bulunan Brinkmann 

ve arkadaşları (12) ve Bishara ve arkadaşları (7, 8) çekme testleri yapılana kadar dişleri 

% 0,1’lik timol solüsyonunda saklamışlardır. Bazı araştırmacılar da, çalışmalarında 

dişleri saklamak için  çeşitli konsantrasyonlarda  timol solüsyonları kullanmışlardır (9, 

38, 64, 88, 93, 99, 98, 123 ). Cacciafesta ve arkadaşları (15), kullandıkları sığır kesici 

dişlerini oda sıcaklığındaki musluk suyu içerisinde saklamışlardır. Sorel ve arkadaşları 

da (108) çekim sonrasında serum fizyolojik solüsyonunda sakladıkları dişleri, 

braketlerin yapıştırılmasının ardından, test aşamasına kadar musluk suyunda 

bekletmişlerdir. Clark ve arkadaşları (25) ise dişleri  %0,5’ lik kloramin-t solüsyonunda, 

oda sıcaklığında 1 ay süreyle beklettikten sonra  distile su içerisinde saklamışlardır. 

Benzer şekilde dişleri saklamak için sadece kloramin-t solüsyonu kullanan  

araştırmacılar da mevcuttur (31, 53, 54, 125). Chumak ve arkadaşları da (23) küçük azı 

ve kesici dişleri kullandıkları çalışmalarında aynı amaçla  %70’lik alkol solüsyonunu 

kullanmayı  tercih etmişlerdir. King ve arkadaşları (52) ise  ışıkla polimerize olan 

kompozit rezin ile yapıştırılan lingual ortodonti braketlerinin tutuculuklarının 

araştırıldığı çalışmalarında, sığır dişlerini 3 gün boyunca %10’luk  formalin 

solüsyonunda beklettikten sonra test aşamasına kadar musluk suyunda saklamışlardır. 

Bazı araştırmacılar ise, çalışmalarında kullandıkları dişleri hangi ortamda ve ne kadar 

süre boyunca sakladıkları hakkında bilgi vermemişlerdir (4, 28). 

  

2.1.3. Yapıştırıcı Seçimi 

Kompozitlerin, ortodontik tutucu unsurların dişler üzerine yapıştırılmasında 

kullanılmaya başlanması, Buonocore ve arkadaşlarının bu alandaki çalışmaları 

neticesinde olmuştur. Buonocore’un (11) çalışmalarındaki öncelikli hedef, fissür ve pit 

çürüklerinin etkin biçimde tedavi edilmesi olsa da, ortaya koyduğu ‘mineye bağlanma’ 

prensibi pek çok dişhekimliği uygulamasına önderlik etmiştir. Buonocore’un 

çalışmalarını takip eden Newman (72), bu tekniği geliştirerek ‘dentine yapıştırma’ 

tekniğini ortaya koymuştur.  

‘Kompozit’ kelimesi, terminolojide, ‘materyallerin fiziksel karışımı’ olarak ifade 

edilir. Karışımın genel yapısı, karışıma katılan materyallerin her birinin fiziksel 

özellikleri tarafından belirlenmektedir. Dental kompozitler, bir taşıyıcı ortamdan 

(matriks faz), ve bu ortam içerisinde dağılmış biçimde bulunan doldurucu partiküllerden 
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oluşmaktadırlar. Kompozitlerin üretim aşamasında matriks faz çoğu kez akışkan formda 

bulunur. Dental kompozitler, geleneksel olarak polimerizasyonu sağlayan akrilik 

monomer ortam içerisinde dağılmış silikat cam partiküllerden oluşmaktadır. Silikat 

partiküller kompozite mekanik dayanıklılık verir, ışık geçirgenliği sağlar, kompozitin 

ısısal genleşme katsayısını  ve polimerizasyon büzülmesini azaltır. Akrilik monomer 

kısım ise kompozite akışkanlık sağlar ve polimerizasyonu gerçekleştirir (110). 

Kompozit rezinlerde organik polimer matriks ile inorganik faz arasındaki bağlanma, ara 

faz (silane coupling phase) olarak tanımlanır. Ara faz, silisyum bileşiği olan silandan, 

polimer matriks (taşıyıcı faz)  ise genelde Bis-GMA (bisfenol aglisidil metakrilat) veya 

UDMA’dan (üretan dimetakrilattan) oluşur. 

Kimyasal yapıları bakımından kompozitler, iki grupta ele alınabilirler. Birinci 

grubu oluşturan akrilik rezinler, polimerizasyon reaksiyonları sırasında birbirleriyle 

çizgisel tarzda bağlar oluştururlar. Đkinci gruptaki diakrilat rezinler ise çapraz bağlar 

oluşturarak kompozitin dayanıklılığının daha da artmasını sağlarlar. Ortodontik amaçla 

sıklıkla kullanılan Bis-GMA yapıdaki yapıştırıcılar, genellikle diakrilat rezin içeriklidir. 

Kompozitlerin doldurucu kısmı, lityum, aluminyum, çinko, baryum, boron, zirkonyum, 

ve silika partikülleri içerir. Bu materyallerin her biri, kompozite dayanıklılık, renk 

doğallığı, polimerizasyon büzülmesini engellenmesi ve radyoopasite  gibi özellikler 

kazandırır.  

 

Ortodontik yapıştırıcılar, polimerizasyon reaksiyonlarına göre 4 kısımda 

incelenebilirler (110). 

 

- Kimyasal yolla polimerize olanlar 

- Işıkla polimerize olanlar (fotokür) 

- Her iki yöntemle polimerize olanlar (kimyasal ve ışıkla) 

- Isıyla polimerize olanlar (termokür) 

 

Ortodontik amaçla kullanılan yapıştırıcı kompozitler, genel olarak kimyasal 

yolla veya ışıkla polimerize olan yapıda üretilirler. Organik faz içerisindeki başlatıcılar, 

kimyasal ve fiziksel aktivasyon ile monomerin çift bağları ile reaksiyona giren, 

enerjiden zengin serbest radikallerin oluşmasını ve polimer zincirlerinin meydana 

gelmesini sağlarlar. Polimerizasyonu başlatan ajanlar, genelde benzoil peroksit ve 
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kamforokinon yapıda kimyasal bileşiklerdir. Günümüzde, klinik ortamda yaygın olarak, 

ışıkla polimerize olan kompozit yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Kompozitin yapısında 

bulunan  kamforokinon ve alifatik amin gibi absorban ve akseleratörler, ışık enerjisini, 

yapıda bulunan benzoin metiletere aktarır ve polimerizasyon başlar. Işıkla polimerize 

olan kompozitlerin, kimyasal yolla polimerize olan kompozitlere göre, braket 

konumlandırılması için hekime yeterli süre sağlaması, polimerizasyon için belirli bir 

süre beklenmesinin gerekmemesi ve bu sayede klinik çalışma zamanını azaltması gibi 

üstünlükleri vardır. Işıkla polimerize olan yapıştırıcılar kullanıldığında, braketlerin 

yapıştırılması sırasında, braket kenarlarından taşan yapıştırıcı artıkları kolayca 

temizlenebilirler. Bu, hastanın ağız hijyenini daha kolay sağlayabilmesi açısından çok 

önemlidir. Işıkla polimerizasyonun bir başka avantajı da, kompozitin diğer yöntemlere 

göre daha hızlı polimerize olması, bu sayede havadaki oksijenin, polimerizasyon 

reaksiyonunu olumsuz yönde etkileyen inhibisyon etkisine daha az maruz kalmasıdır 

(33).  

Işıkla polimerize olan kompozitlerin polimerizasyon süresi bir çok faktörden 

etkilenir. Bu faktörler arasında ışık uygulama süresi, ışığa duyarlı kimyasal maddelerin 

konsantrasyonları ve ışık cihazlarının teknik özellikleri başta gelir (47).  

Araştırmalar, kullanılan yapıştırıcı kompozitler yönünden incelendiğinde, Bis-

GMA yapı gösteren ve ışıkla polimerize olan  Transbond’un  (3M Unitek, Monrovia, 

Calif) araştırıcılar  tarafından sıklıkla kullanıldığı görülür (5, 4, 7, 13, 8, 9, 10, 53, 54, 

56, 66, 79, 93, 99, 98, 114, 115). Bunu, ışıkla polimerize olan  kompozit rezin esaslı bir 

yapıştırıcı olan Concise (3M Unitek, Monrovia, Calif)  izlemektedir (1, 3, 12, 39, 38, 

42, 49, 52, 70, 75, 101, 102, 117, 118, 119, 126). Kompozit  rezin esaslı yapıştırıcıları 

bir rezin modifiye cam iyonomer siman olan  Fuji   takip eder (4, 8, 15, 62, 71, 93, 98).  

Araştırmalarda  Superbond (108, 109, 102, 114, 115, 120, 123, 125), siyanoakrilat 

yapıda yapıştırıcılar (12, 7, 9),  Metabond (39,104),  PhaseII  (51, 58, 122),  Right-On 

(40, 53, 54, 52) gibi pek çok yapıştırıcı da kullanılmıştır. 

   

2.1.4. Lingual Ortodontide Kullanılan Laboratuar Yöntemleri  

Braketlerin, dişlerin lingual yüzeylerine yapıştırılması amacı ile kullanılan 

indirekt yapıştırma tekniği genel olarak aşağıda belirtildiği gibi iki farklı şekilde 

uygulanmaktadır. 
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1- Malokluzyonlu modellerin kullanıldığı yöntemler: Braketler, hastaya ait 

malokluzyonlu alçı modeller üzerine özel cihazlar kullanılarak 

yerleştirildikten sonra silikon esaslı ölçü maddelerinden yapılan taşıyıcılar  

kullanılarak ağız ortamına aktarılırlar. Bu yöntemlere örnek olarak TARG, 

BEST ve TARG+TR  yöntemleri gösterilebilir.  TARG yöntemi (Torque, 

Angulation Reference Guide), 1980’li yılların başında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde  uygulanmaya başlanmıştır ve  bu yöntem kullanılarak dizilen 

braketler aracılığı ile dişlere, istenen tork, angulasyon ve yükseklik 

parametreleri aktarılmaktadır. BEST yöntemi ise (Bonding With Equal 

Specific Thickness) 1980’li yılların başında Fransa’da geliştirilmiştir. Bu 

teknikte kullanılan cihaz, TARG cihazının benzeridir ve ilave edilen bir 

ölçüm cihazı vasıtası ile dişlerin labio-lingual yöndeki konumlarını da 

ayarlayabilmektedir. TARG+TR cihazında ise (Torque, Angulation 

Reference Guide + Thickness and Rotation)  tork, angulasyon, yükseklik ve 

kalınlık parametrelerine ek olarak dişlere, istenen rotasyon hareketlerinin  de 

aktarılması mümkündür. Bu sayede tedavi sırasında, kullanılan ark telinde 

mümkün olan en az sayıda  büküm yaparak, her bir dişin ihtiyacı olan 

hareket sağlanmaktadır. Çalışmamızda kullanılan bu cihaz ile ilgili detaylar 

çalışmamızın ‘Gereç ve Yöntem’  kısmında aktarılmıştır. 

 

2- Set-Up tekniğinin kullanıldığı yöntemler: Bu yöntemde, önce hastaya ait 

malokluzyonlu modelde yer alan dişler tek tek kesilir ve düzgün bir ark 

formu oluşturacak şekilde tekrar dizilir. Braketler, oluşturulan bu modeller 

üzerinde yerleştirildikten sonra önce malokluzyonlu modele, ardından 

silikon taşıyıcılar aracılığı ile ağız ortamına aktarılır. Set-up tekniği 

kullanıldığında dişlere tork, angulasyon, rotasyon, kalınlık ve yükseklik 

parametrelerinin tamamı aktarılabilmektedir. Bu tekniğin, malokluzyonlu 

modellerin direkt olarak kullanıldığı tekniklere göre dezavantajı ise yapılan  

işlemlerin daha uzun  sürmesidir. Set-up tekniğinin kullanıldığı yöntemlere 

örnek olarak CLASS (Custom Lingual Appliance Set-up Service) ve HIRO 

teknikleri gösterilebilir.  
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Tüm bu uygulamalarda farklı olarak Almanya’da Dr. Wiechman 

tarafından geliştirilip kullanılan TOP (Transfer Optimized Positioning) 

tekniğinde, her diş için altın alaşımından özel braketler üretilmekte ve bu 

braketler diş minesi üzerinde herhangi bir kompozit  kalınlığı oluşmasına 

neden olmadan yapıştırılabilmektedir. Bu tekniğin bir başka özelliği de 

kullanılan ark tellerinin, bu tekniğe özel bir cihaz tarafından hazırlanmasıdır.  

(17, 18). 

 

2.1.5. Yapıştırma Öncesinde Mine Yüzeylerinin Hazırlanması Đle Đlgili Yöntemler  

Asitle pürüzlendirme işlemi  öncesinde mine yüzeyinin organik ve inorganik 

maddelerden temizlenmesi gerekmektedir. Mine yüzeyine uygulanan asit, ince bir 

organik tabaka üzerinden etki gösterebilse de, daha yoğun eklentiler, uygulanan asitin 

etkinliğini azaltabilir. Mine yüzeyini eklentilerden temizlemek için bir çok araştırıcı kıl 

fırça yardımı ile  pomza patı veya profilaktik cila patları uygulamışlardır. Kullanılan 

patların bazıları florür de içermektedir. Đncelenen bazı araştırmalarda, mine yüzeylerine, 

asitle pürüzlendirme işlemi öncesinde uygulanan patların florür içeriklerinin tutuculuk 

değerlerini etkilemediği görülmektedir (26, 89). Akın ve arkadaşları, (1) Chung ve 

arkadaşları, (24) ve Harari ve arkadaşları (40) gibi birçok araştırıcı (4, 48, 108, 54, 52, 

62, 64, 69, 70, 71, 79, 88, 91, 104, 108, 102, 98, 114, 115, 116, 117, 123, 118, 125)  diş 

minesini temizlemek için florür içermeyen bir pat kullanmışlar ve bunu düşük hızlı bir 

başlık kullanarak uygulamışlardır. Scholz (95), Sondhi (107) ve Thomas da (111)  

indirekt yapıştırma tekniğinin klinik aşamalarıyla ilgili bilgi verdikleri çalışmalarında 

asitle pürüzlendirme işlemi öncesinde dişlerin florür içermeyen patlar ile fırçalanması 

gerektiğini vurgulamışlardır. Bishara (7) ve bazı araştırıcılar da (8, 9) yayımladıkları  

çalışmalarda aynı yöntemi kullanmış, buna ek olarak fırçalama işleminin 10 saniye 

sürdürülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Rix (93) ise fırçalama işleminin süresinin 15 

saniye olması gerektiğini vurgulamışlardır. Grabouski ve arkadaşları (38)  Hocevar ve 

arkadaşları (42) ve  Klocke ve arkadaşları (53) mine yüzeylerini bir pat yardımı ile 

temizlediklerini belirtmiş, fakat bu patın florür içerip içermediği halkında bilgi 

vermemişlerdir. Chumak ve arkadaşları (23) ise mine yüzeylerini temizlemek için 

zirkonyum silikat patını, 15 saniye boyunca uyguladıklarını belirtmişlerdir. Kimi 

araştırıcılar ise çeşitli kalınlıklardaki zımparaları kullanarak, braketleri veya çeşitli 
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tutucu unsurları yapıştırmadan önce mine yüzeylerini düzeltmiş, böylece mine 

morfolojilerinin standart bir form almasını sağlamışlardır. Cacciafesta ve arkadaşları  

(15) dişlerin yüzeylerini önce su altında, 350 numaralı silikon karpit zımpara diski  ile 

düzeltmiş,  daha sonra da florür içermeyen bir pat kullanarak temizlemişlerdir. Sharma 

ve arkadaşları da (99) mine yüzeyini 60 ve 180 numaralı zımpara disklerle, akan su 

altında düzelttiklerini bildirmişlerdir. O’Brien ve arkadaşları (77), Shiau ve arkadaşları 

(101) ve Wiechmann (122), silikon karpit zımpara kağıdı kullanarak mine yüzeylerini 

düzelttiklerini belirtmişlerdir. Çalışmaların bir kısmında ise araştırmacılar, asitle 

pürüzlendirme öncesinde herhangi bir işlem yapıp yapmadıkları hakkında bilgi 

vermemişlerdir (13, 9, 31, 51, 120).  

Diş minesi insan vücudunun en sert dokusudur ve yüksek oranda inorganik 

maddeler içermektedir. Mine yapısının %96’sı hidroksiapatit, %4’ü su, %1’i de 

kollajenden oluşur. Mineral yapıyı oluşturan hidroksiapatit, bir organik matriks 

tarafından sarılarak prizma formu almıştır. Prizmalar çubuk şekillidir ve 5µm 

çapındadır. Prizmaların çapraz kesitleri anahtar deliği şeklindedir ve mine yüzeyine dik 

olarak yerleşmişlerdir. Bu dizilim minenin dayanıklı ve pürüzsüz olmasını 

sağlamaktadır. Ortodontik rezinlerin diş minesine tutunabilmesi için minenin fiziksel 

yapısının değiştirilmesi, rezinlerin minenin iç yüzeyine sızıp polimerize olmasının 

sağlanması gerekmektedir. Günümüzde bu amaçla, yaygın olarak asitle pürüzlendirme 

tekniği kullanılmaktadır. Minenin pürüzlendirilmesi amacıyla fosforik asit uygulamanın 

dışında poliakrilik asit uygulamasıyla, kristal yapıştırma uygulaması, hibrit iyonomer 

ortodontik simanların kullanımı, minenin aluminyum oksit partikülleri gibi çeşitli 

aşındırıcılar kullanılarak mekanik yöntemlerle pürüzlendirilmesi, Nd:Yag ve CO2 

lazerlerini  kullanarak pürüzlendirme gibi farklı uygulamalar da vardır. Bununla birlikte 

uygulama kolaylığı ve ucuzluğu açısından en yaygın kullanılan teknik fosforik asitle 

pürüzlendirme tekniğidir. Uygulanan asit, mine yüzeyinde mikropöröziteler oluşturur, 

ve minenin ıslatılabilirliğini artırır. Bu sayede uygulanan rezin, mine tübüllerinin içine 

sızar ve polimerize olur. Mine pürüzlendirmesi amacıyla sıklıkla kullanılan % 37’lik 

ortofosforik asit, mine yüzeyinin 5-10µm’lik kısmında etki gösterir, ve mine 

tübüllerinden oluşan ve yaklaşık olarak 15-25 µm kalınlığında bir tabaka oluşmasına 

neden olur. Bu tabaka, diş minelerinin cila patı ve fırça kullanılarak temizlenmesi 

sonucu mine yüzeylerinde oluşan aşınmanın miktarı kadardır. Mine yüzeylerine asit 

uygulanması sonucunda kalsiyum monofosfat ve kalsiyum sülfat gibi yan ürünler 
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oluşur. Bu ürünler asit uygulanmış yüzeyin su ile yıkanması sırasında ortamdan 

uzaklaştırılırlar.  

Asitle pürüzlendirme tekniğini 1955 yılında tanıtan  Buonocore, mine yüzeyine 

%85’lik fosforik asit uygulanmasının ardından rezinlerin mine yüzeyine etkin biçimde 

tutunabileceğini göstermiştir. Buna rağmen bu tekniğin yaygın olarak uygulanmaya 

başlanması 1975 yılını bulmuştur (94). Bu gelişmelerin ortodonti alanına girişi, 1965 

yılında Newman’ın çalışmaları sayesinde olmuştur. Newman, mine yüzeyini %40’lık 

fosforik asitle 60 saniye boyunca pürüzlendirmiş ve ortodontik  tutucu unsurları mine 

yüzeylerine yapıştırmıştır (72). Asitle pürüzlendirme tekniğinde, kullanılan asit türü ve 

uygulama süresi açısından, farklı uygulamalar mevcuttur. Araştırıcılar sıklıkla  %37’lik 

ortofosforik asit kullanmışlardır (1, 2, 12, 7, 13, 8, 9, 24, 31, 38, 42, 41, 40, 53, 54, 52, 

51, 62, 69, 70, 79, 77, 88, 93, 99, 108, 111, 114, 115, 120, 122, 117). Bazı araştırıcılar 

ise farklı konsantrasyonlarda ortofosforik asit kullanmayı tercih etmişlerdir. Williams 

ve arkadaşları (123) ile Wang ve arkadaşları (118) yaptıkları çalışmalarda %30’luk 

fosforik asit kullanmışlardır. Yi ve arkadaşları,  (125)  %34’lük,  Aquirre ve arkadaşları 

(2) , Bishara ve arkadaşları (10) ve Johnson ve arkadaşları (48) çalışmalarında  %35’lik 

fosforik  asit kullanmışlardır. Fosforik asitin, %43’lük  (25) ve %50 ‘lik (35) 

konsantrasyonlarda kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur. Wang ve arkadaşlarının (119) 

yaptıkları çalışmada, konsantrasyonu %10 ile %30 arasında değişen asit solüsyonlarının 

ortodontik amaçla kullanılmasının, yeterli tutuculuk sağladığını, ve bu 

konsantrasyondaki asitin braket sökülmesi sırasında  mine yapısında en az seviyede  

hasara neden olacağını belirtmişlerdir.  

 Asit uygulamasının mine yapısı üzerindeki etkisi, kullanılan asitin 

konsantrasyonu kadar, uygulama süresine de bağlıdır. Mine yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesinde % 37’lik ortofosforik asit kullanmış olan araştırıcılar uygulama 

süresinin genellikle 30 saniye (4, 7, 8, 41, 48, 53, 54, 52, 51, 69, 71, 79, 111, 107, 108, 

102, 98, 114, 122) ve  60 saniye (1, 12, 24, 38, 42, 62, 75, 77, 102, 111) olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Az sayıdaki araştırıcı, bu konsantrasyondaki ortofosforik 

asiti 15-20 saniye kadar uygulamayı yeterli görmüştür (2, 9, 42, 41). Pürüzlendirme 

ajanı olarak poliakrilik asit kullanan araştırıcılar ise uygulama süresi olarak genellikle  

20 saniyelik süreyi tercih etmişlerdir (4, 8, 62, 93). Wang ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada, %30’luk ortofosforik asitin farklı sürelerle uygulanmasının  mine yüzeyi 
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üzerindeki etkilerini incemişler, ve 15 ila 90 saniye arasında uygulamanın, bağlantı 

kuvvetini etkilemediğini ortaya koymuşlardır (117). 

Asit uygulamasının mine yüzeyi üzerindeki etkileri, dişlerin yapısal özelliklerine 

göre değişebilmektedir. Bu etki, iki faktör tarafından belirlenir. Bunlar doğum öncesi ve 

doğum sonrası faktörlerdir. Doğum öncesi faktörler, dişlerin ağız ortamına sürmeden 

önce kazandığı histolojik ve kimyasal özelliklerdir. Dişlerde hipokalsifikasyon veya 

hipoplazi görülmesi, doğum öncesi etkilere örnek olarak gösterilebilir. Doğum sonrası 

faktörlerin başında ise dişlere florür uygulaması gelmektedir. Florür uygulaması 

dişhekimi tarafından yapılabileceği gibi, florürlü diş macunları, çiğneme tabletleri ve 

florürlü gargaralar ile hasta tarafından da uygulanabilir. Bu uygulamalar, mine yapısının 

asitle pürüzlendirmeye karşı dayanıklılığını artırır. Mine yapısını etkileyen çevresel 

faktörler de mevcuttur.  Erişkin dişleri, asitle pürüzlendirme işlemine,  çocuk dişlerine 

göre daha dirençlidir. Benzer şekilde, mine yapısındaki prizmaların az olması ve mine 

yüzeyine daha önceden florür uygulanması da, asitle pürüzlendirmenin etkisini azaltır 

(92).  

 

2.1.6. Işıkla Polimerize Olan Yapıştırıcıların Polimerizasyonunda Kullanılan Işık 

Cihazları ve Kullanım Yöntemleri  

Işıkla sertleşen kompozitlerin polimerize olmaları için, üreticiler tarafından 

saptanmış sürelerde ışık uygulanması gerekmektedir. Polimerizasyon amacıyla 

kullanılacak olan ışık cihazlarının belli özelliklerde olması gerekmektedir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, kullanılan cihazların tipiyle, ışığın braket üzerinde hangi 

noktaya uygulandığıyla ve uygulama süreleriyle ilgili herhangi bir standart olmadığı 

görülmüştür. Bazı araştırıcılar Ortholux (3M Unitek,Monrovia, Calif) ışık cihazını 

kullanmış ve yapıştırıcı kompoziti braketin dört tarafından 10’ar saniye ışık 

uygulayarak  polimerize etmişlerdir (4, 24, 71). Ortholux polimerizasyon ışığını, farklı 

süre ve yöntemlerle kullanan başka araştırıcılar da vardır (8, 62, 79, 26, 98). Bunların 

dışında Heliomat polimerizasyon cihazıyla toplam 60 saniye (12, 15) , veya Polylux ışık 

cihazıyla toplam 20 saniye (53, 54) ışık uygulaması gibi farklı sürelerin tercih edildiği 

çalışmalar da mevcuttur. Polimerizasyon cihazlarının marka ve teknik özellikleri 

değişse de araştırıcıların braket yapıştırılmasında uyguladıkları süre genel olarak 20 

saniye (10, 51),  40 saniye (47, 22, 5) ve 60 saniye (52) arasındadır. Yapıştırıcı 



 14 

kompozitlerin dayanıklılığında  polimerizasyon süresi ve tekniğinin önemli bir etken 

olmasına karşın, araştırıcıların pek çoğu, hangi ışık kaynağını kullandıklarını ve 

yapıştırıcı kompoziti ne kadar süre polimerize ettiklerini belirtmemişlerdir (7, 13, 9, 23, 

25, 17, 30, 35, 31, 32, 39, 40, 49, 66, 64, 58, 61, 67, 69, 68, 75, 82, 88, 90, 104, 100, 

107, 99, 109, 102, 114, 115, 116, 120, 117, 123, 118, 125). 

 

2.1.7. Braket Tutuculuklarını Arttırmaya Yönelik Đşlemler 

Braket tutuculuğunu etkileyen çok sayıda faktör vardır. Diş yüzeyinin 

pürüzlendirilme yöntemi, kullanılan yapıştırıcıların özellikleri ve braket tabanının şekli 

ve yapım tekniği, en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Braket ve dişlerin yapışma  

bölgesinden bir kesit alınırsa, 2 farklı bağlantı yüzeyi bulunduğu görülür. Bunlar mine-

yapıştırıcı  bağlantı yüzeyi ve yapıştırıcı-braket bağlantı yüzeyleridir. Kopma bölgesi, 

bu  yüzeylerin her ikisinde de olabilir. Kopmanın hangi yüzeyler arasında olduğu, 

yüzeyler arasındaki bağlantı kuvvetine bağlıdır. Yapılan  çok sayıda araştırma bu 

birleşimin en zayıf noktasının,  yapıştırıcı-braket arayüzünde olduğunu göstermiştir (1, 

13, 24, 25, 30, 38, 54, 69, 108, 98, 118).  Bis-GMA ve UDMA tipindeki kompozitler, 

herhangi bir işlem görmemiş düz metal yüzeylerle sağlam bağlantılar kuramazlar. 

Mikromekanik adezyon için, metal yüzeylerin 50µm çapındaki alüminyum oksit 

partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmesi gibi işlemler de yapılsa,  elde edilen 

tutuculuk değerleri yeterli olmayabilir (48). Braket tutuculuklarının arttırılması 

amacıyla, araştırıcılar çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemler, braket yüzeyinin 

kumlanması (39), silan uygulanması (1), ve adezyon kuvvetlendiriciler (69, 68) 

uygulanması şeklinde sıralanabilir. Bu yöntemlerden, adezyon kuvvetlendiricilerin 

uygulanması, farklı araştırıcılar tarafından araştırılmış, ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Adezyon kuvvetlendirici olarak kullanılan kimyasallar genellikle sıvı formlarda 

bulunurlar ve primerler gibi metal yüzeyine uygulanırlar. Metal braket yüzeyi ile 

kompozit yapıştırıcı arasındaki bağlantıyı kuvvetlendiren kimyasallardan birisi de 4-

META (4-methacryloyloxyethy trimellitate anhydride) esaslı kimyasal maddedir.  4-

META doğada kristalin yapısında bulunur ve erime noktası 95 °C’dir.  Laboratuar 

ortamında, çeşitli kimyasal işlemlerle kullanıma hazır hale getirilir ve akrilik 

monomerle karıştırılarak kullanılır. Bu kimyasal madde, kompozitlerin yapısına 

katılabileceği gibi, metakrilat solüsyonu olarak da üretilir (78). 4-META’nın kimyasal 
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yapısında, hidrofobik metakrilat ve hidrofilik aromatik anhidrit grupları vardır. Bu 

gruplar sayesinde metal yüzeylerde mikroskobik seviyede oksidasyona neden olurlar ve 

bu sayede kompozit rezinin yapışabileceği uygun alanlar oluşur. 4-META esaslı 

kimyasal ajanlar ticari olarak ilk kez, 1970’li yıllarda Japonya’da Orthomide Super-

Bond ismiyle,  yapıştırıcı rezin olarak üretilmiştir, ve veener fasetlerin metal kuronlara 

yapıştırılmasında kullanılmıştır. Daha sonra, çeşitli konsantrasyonlarda, ve Meta-Dent, 

Cover-Up, Amalgambond, Easy-plus gibi farklı isimlerle ticari olarak üretilmiş ve pek 

çok dişhekimliği uygulamasında kullanılmaya başlanmıştır (19). Chang ve arkadaşları 

(20) yayınlarında, metal yüzeylere 4-META uygulanmasının, kompozit yapıştırıcıların 

tutuculuklarının artırılmasında faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar, (21) 

bir 4-META bileşiği olan Amalgam-bond’u, amalgamı dentin yüzeyine yapıştırmak 

amacıyla kullanmışlar ve bu tekniğin oldukça kolay ve çabuk uygulanabilir olduğunu 

belirtmişlerdir. Benzer şekilde Nakabayashi ve arkadaşları da (68) 4-META içeren 

monomerin, kompozitin dentine yapıştırılmasında etkin bir ajan olarak 

kullanılabileceğini göstermişlerdir. Amalgam-bond, sadece amalgamı diş dokularına 

bağlamak için değil, amalgamı amalgama bağlamak için de kullanılmıştır. Chang ve 

arkadaşları (22), iki amalgam tabakasının birbirine yapıştırılmasında, Amalgam-

Bond’un istenen klinik etkiyi sağlayacak kadar güçlü olduğunu ortaya koymuşlardır. 4-

META,  yalnızca sıvı şekilde kullanılmayabilir. Bazı üreticiler, 4-META’yı yapıştırıcı 

kompozit yapısına katmışlar ve  böylece kompozit yapıştırıcının metal yüzeylere daha 

kolay ve etkin biçimde yapıştırılmasını sağlamışlardır. Ohno ve arkadaşları (84) ve 

Setcos ve arkadaşları (97) , 4-META’nın akril yapısına katılmasının, akrilin özellikle 

pürüzsüz metal yüzeylerle yaptığı bağlantının tutuculuk seviyesinin arttırılması 

açısından çok faydalı olduğunu göstermişlerdir. 4-META içeren ortodontik 

yapıştırıcıların, braket tutuculuğunun arttırılmasına katkısı olup olmayacağı da, çeşitli 

araştırıcılar tarafından incelenmiş olan bir konudur. Clark ve arkadaşlarının (25) 

yaptıkları araştırmada, aynı tür braketler, 4-META içeren MCP Bond  yapıştırıcısı ve 4-

META içermeyen bir başka yapıştırıcı ile diş yüzeylerine yapıştırılmış ve braket 

tutuculukları test edilmiştir. Ortaya konan sonuçlara göre 4-META içeren yapıştırıcı ile 

yapıştırılan braketler, konvansiyonel yapıştırıcıyla yapıştırılan braketlere göre daha 

fazla tutuculuk değerlerine ulaşmıştır. 
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2.1.8. Örneklerin Sıyırma ve Çekme Testlerine Hazırlanmasında Kullanılan 

Yöntemler 

Hazırlanan dişlerin test cihazına bağlanabilmesi için, dişlerin akrilik  bloklar 

içerisine gömülmeleri gerekmektedir. Bu blokların hazırlanmasında genellikle, 

dişhekimliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan ve  kolay manipüle edilen bir malzeme 

olan akril kullanılmıştır (1, 5, 12, 13, 8, 9, 10, 26, 24, 23, 25, 15, 35, 34, 48, 53, 52, 51, 

66, 62, 64, 69, 70, 77, 93, 104, 99, 102, 98, 114, 125). Bazı araştırıcılar ise bu amaçla 

ortodontik sert alçı kullandıklarını belirtmişlerdir (4, 38, 123). Braketlerin yapıştırılma 

aşamalarında da araştırıcılar arasında farklı uygulamaların tercih edildiği görülmüştür. 

Araştırıcıların bazıları, dişleri önce taşıyıcı blokların içine yerleştirmişler, daha sonra 

yapıştırma işlemine geçmişlerdir (5, 12, 13, 8, 24, 23, 25, 15, 35, 38, 53, 69, 77, 104, 

99, 102, 98, 114, 123). Kimi araştırıcılar ise önce braketleri yapıştırmışlar, daha sonra 

bloklama işlemini yapmışlardır (4, 9, 10, 26, 52, 51, 66, 62, 64, 70, 93, 125). 

 

2.1.9. Hazırlanan Örneklerin Testlerin Yapılmasına Kadar Saklanma Koşulları 

Çekme sıyırma testleri için hazırlanan örnekler, testlerin yapılmasına kadar, 

çeşitli ortamlarda tutulmuşlardır. Araştırıcıların bazıları örnekleri, 37 ºC sıcaklıktaki su 

içerisinde 1 gün boyunca tuttuklarını belirtmişlerdir (5, 4, 26, 35, 49, 48, 51, 79, 99, 

101, 115, 116, 117, 118, 119). Bununla birlikte, bazı araştırıcılar ise örnekleri aynı 

ortamda, fakat daha uzun süre saklamışlardır. Grabouski ve arkadaşları (38) yaptıkları 

çalışmalarda örnekleri, 37 ºC sıcaklıktaki yapay tükrük ortamında 1 gün bekletmeyi 

tercih etmişlerdir. Hocevar ve arkadaşları (42) bu sürenin 7 gün,  Chung ve arkadaşları 

(24) ise 3 gün olması gerektiğini belirlemişlerdir. Akın ve arkadaşları (1), silan ile 

kaplanmış braketlerin tutuculuklarını araştırdıkları çalışmalarında, örnekleri 37 ºC 

sıcaklıktaki % 0,9’luk NaCl solüsyonunda 28 gün bekletirken, Brinkmann ve 

arkadaşları (12) örnekleri aynı ortamda 7 gün,  Hahari (40), Polat (88), ve Sinha (102) 

ve arkadaşları 3 gün  bekletmişlerdir. Örneklerin sıvı ortam yerine, nemli ortamda 

saklanmasını tercih eden araştırıcılar da vardır. Brosh ve arkadaşları (13), örnekleri 4 

gün boyunca  % 100 nemli ortamda ve 37 ºC sıcaklıkta bekletmişlerdir. 

  Braketlerin yapıştırılmasının ardından, ağız ortamına benzer koşulların 

yaratılması amacıyla termosiklus cihazlarından faydalanan araştırıcılar da vardır. 

Meehan ve arkadaşları (62)  braketleri yapıştırdıktan sonra, dişleri önce  %100 nemli 
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ortamda 24 saat, sonra distile su içerisinde 37 ºC sıcaklıkta 30 gün bekletmişlerdir. 

Ardından örnekler bir termosiklus cihazına alınmış, ve 10 ºC ile 55 ºC arasında, 1’er 

dakikalık aralarla 1500 çevrim yapılmıştır. Ara verilmeden yapılan termosiklus işlemi 

24 saat sürmüştür. Benzer şekilde Newman ve arkadaşları da (70) 1’er dakikalık aralarla 

5 ºC ile 55 ºC arasında 1500 çevrim yapmışlar, ve bu işlemi 14 günlük süreye 

yaymışlardır.  Örneklerin, test aşamalarına kadar saklanmasıyla ilgili olarak detaylı bilgi 

veren araştırıcılar olmakla birlikte kimi  araştırıcılar ise, bu konuyla ilgili herhangi bir 

bilgi vermemişlerdir  (7, 8, ,9, 10, 30, 32, 54, 52, 69, 104, 108, 98, 114, 123, 125). 

 

2.1.10. Kopma Testlerinde Kullanılan Cihazlar ve Test Koşulları 

Ortodontik tedavi sonunda istenen hedeflere ulaşılabilmesi için, kullanılan 

braketlerin ve diğer tutucu unsurların diş yüzeylerinde tutunabilmeleri ve tedavi 

boyunca, çeşitli yön ve şiddetteki kuvvetlere dayanabilmeleri gereklidir. Braket 

tutuculuklarının arttırılabilmesi, kullanılan yapıştırıcıların, braketlerin ve mine 

pürüzlendirme tekniklerinin iyileştirilebilmesine bağlıdır. Yapılan çalışmalardaki ilk 

hedef, braketlerin sıyırma ve çekme testlerinde gösterdikleri tutuculuk değerlerini 

ölçmektir. Araştırıcılar  bu amaçla, farklı marka ve modeldeki test cihazlarını 

kullanmışlardır. Bu cihazlar genel olarak, test örneklerinin yerleştirileceği bir tutucu 

parçadan, kuvvetin uygulandığı hareketli bir koldan ve uygulanan kuvvetin kağıda veya 

bilgisayara aktarıldığı yazıcı ve kaydedici bir cihazdan oluşur. Hareketli kol, bir kuvvet 

ünitesi vasıtası  ile braketlere uygulanan kuvveti ölçer. Braketlerin tutuculuk 

kuvvetlerinin ölçülmesi amacıyla  genellikle sıyırma ve çekme testleri yapılır. 

Braketlerin  tutuculukları ile ilgili araştırmalar, uygulanan kuvvetin yönü açısından 

incelendiğinde,  araştırıcıların pek çoğunun testlerde sadece sıyırma tarzı kuvvetlerin 

uygulanmasını tercih ettikleri görülmektedir (1, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 26, 24, 25, 22, 38, 42, 

40, 48, 54, 51, 66, 62, 58, 70, 71, 79, 88, 93, 104, 99, 109, 101, 114, 115, 116, 117, 123, 

118, 125).  Kimi araştırıcılar ise braketlere sadece çekme tarzı kuvvetler uyguladıklarını 

belirtmişlerdir (30, 35, 52, 77). Braketlere hem çekme, hem de sıyırma kuvvetlerinin 

uygulandığı araştırmalar ise sadece çekme tarzı kuvvet uygulananlara göre daha fazladır 

(4, 15, 34, 49, 50, 64, 87, 108).  Klocke ve arkadaşları (55) ise, yaptıkları çalışmada 

braketlere yataydan dikeye uzanan farklı açılarda kuvvetler uygulamışlar ve bu 

kuvvetlerin braket tutuculukları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.  
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Sıyırma ve çekme testlerinde araştırıcıların büyük çoğunluğu, Instron marka test 

cihazını kullanmayı tercih etmişlerdir (1, 5, 13, 26, 24, 23, 25, 22, 31, 42, 40, 49, 52, 51, 

66, 62, 64, 70, 71, 79, 93, 99, 109, 101, 102, 116, 117, 123, 118, 119). Bazı araştırıcılar 

ise, Zwick marka test cihazı kullanmışlardır (12, 7, 8, 9, 53, 54). Bu iki test cihazı 

dışında, JJ lloyd (4, 48),  Micro (88, 114), Howden (77), MTS (58) ve TCM (104) gibi 

farklı markalarda test cihazlarının da kullanıldığı çalışmalar vardır. 

Literatür incelemesi sonucunda, araştırıcıların, test cihazlarının kuvvet kollarının 

hangi hızda kullanılması gerektiği hakkında fikir birliğinde olmadıkları görülmüştür. 

Araştırıcılar, test cihazlarının hızlarını genellikle  0,5 mm/dakika (10, 34, 42, 40, 51, 62, 

58, 88, 99, 102, 115, 123) ve 1mm/dakika (1, 5, 26, 25, 48, 54, 66, 70, 71, 79, 103, 114, 

125) olarak ayarlamışlardır. Brosh (13), ve Egan (31) gibi  kimi araştırıcılar ise kuvvet 

kolunun hızını 5mm/dakika olarak ayarlamışlardır (13, 24, 31, 49). Bishara ve 

arkadaşları ise (7, 8, 9, 10)  yaptıkları çalışmalarda Zwick test cihazını kullanmışlar ve 

kuvvet kolunun hızını 5mm/dakika olacak şekilde ayarlamışlardır. Braket 

tutuculuklarının araştırıldığı diğer çalışmalarda, araştırıcıların kullandıkları test 

cihazlarını farklı hızlarda kullandıkları görülmüştür. Rix ve arkadaşları (93) gibi kimi 

araştırıcılar (104, 116, 117, 118) testlerini 2 mm/dakika hızda yapmayı tercih etmiş 

olsalar da, 0,01 mm/dakika (22), 0,02 mm/dakika (23), 0,2 mm/dakika (35, 103) ve 6 

mm/dakika (99) gibi birbirlerinden çok farklı hızları kullanmayı tercih eden araştırıcılar 

da vardır. 

 Đncelenen araştırmalarda, araştırıcıların test sonuçlarını Newton birimi 

kullanarak kaydettikleri ve istatistiksel çalışmalarda bu değerleri direkt olarak 

kullandıkları görülmüştür (12, 13, 9, 24, 23, 22, 66, 88, 99, 108, 114, 115). Bazı 

araştırıcılar ise değerleri kilogram birimini kullanarak ifade etmişlerdir (26, 31, 52, 70, 

71, 93, 103, 117, 123).  

 

2.1.11. Kopma Bölgelerinin Đncelenmesinde Kullanılan Cihaz ve Yöntemler 

Braket tutuculuklarının incelendiği çalışmalarda, braketlerin tutuculuk değerleri 

kadar, kopmanın hangi bölgede gerçekleştiği de önemlidir. Kopma bölgelerinin 

bilinmesi, daha etkili yapıştırıcı kompozitlerin ve bonding ajanlarının geliştirilmesi 

açısından önemlidir. Araştırıcıların çoğu, sıyırma ve çekme testlerinden sonra braket 

tabanlarını ve diş yüzeylerini çeşitli yöntemlerle incelemişler ve elde ettikleri sonuçları 
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istatistiksel olarak değerlendirmişlerdir. Kopma bölgelerinin incelenmesinde yaygın 

olarak Artun ve Bergland (6) tarafından tanımlanmış olan ARI skorlaması yönteminin 

kullanıldığı görülmektedir (4, 13, 8, 9, 24, 23, 25, 15, 31, 53, 54, 51, 62, 69, 71, 79, 104, 

102, 98, 115, 117).  Bazı araştırıcılar ise çalışmalarında modifiye edilmiş ARI indeksini 

kullandıklarını belirtmişlerdir (42, 40, 88, 93, 108, 98, 114).  

Braket tutuculuklarının araştırıldığı çalışmaların çoğunda, braket ve diş 

yüzeylerinin incelenmesinde ışık mikroskobu kullanıldığı görülmektedir (4, 13, 8, 9, 24, 

23, 25, 15, 31, 53, 54, 51, 62, 69, 71, 79, 104, 102, 98, 115, 117, 125). Kullanılan ışık 

mikroskoplarının büyütme güçleri 4X ile 40X arasında değişmektedir. Araştırıcıların 

büyük çoğunluğu örneklerin incelenmesinde ışık mikroskoplarını kullanmayı tercih etse 

de kimi araştırıcılar aynı amaçla elektron mikroskobunun da kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir (7, 13, 26, 23, 38, 108, 117). Bir araştırıcı ise braket tabanlarının 

fotoğraflarını çekmiş ve ARI skorlarını bu fotoğrafları kullanarak vermiştir (35). 

 

2.2. Konu Đle Đlgili Yayınlar 

Hocevar ve arkadaşlarının (42) yaptıkları bir çalışmada, küçük azı dişleri üzerine 

direkt ve indirekt biçimde yapıştırılan braketlerin tutuculuk kuvvetlerini ve kopma 

bölgelerini incelemişlerdir. Araştırıcılar çalışmalarında kullandıkları 41 dişten 18 

tanesini direkt, 23 tanesi ise indirekt teknikle yapıştırılmıştır. Direkt teknikle 

yapıştırılacak olan dişlerin yüzeyleri % 37 ortofosforik asit ile pürüzlendirildikten sonra,  

Concise isimli, kimyasal yolla polimerize olabilen kompozit rezin kullanılarak braketler 

yapıştırılmıştır. Yapıştırmanın ardından örnekler, sıyırma testlerinin yapılmasına kadar, 

37 °C sıcaklıkta %100 nemli ortamda 24 saat boyunca tutulmuşlardır. Braketlerin 

indirekt teknikle yapıştırılacağı dişler alçı bloklara gömülmüş, dublikatları alınarak 

çalışma modelleri oluşturulmuş ve braketler çalışma modelleri kullanılarak 

yerleştirilmiştir. Braketler, yapılan taşıyıcılar aracılığı ile, Concise isimli yapıştırıcı 

kullanılarak dişler üzerine yapıştırılmışlardır. Laboratuar aşamalarının ardından Instron 

cihazı kullanılarak sıyırma testleri yapılmıştır. Instron cihazının hızı, 0,5 mm/dakika 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Test sonuçları incelendiğinde her iki grup için elde edilen 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, ve 

elde edilen tutuculuk değerlerinin, daha önceki çalışmalarda elde edilen değerlere göre 

daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Araştırıcılar, bu farkın, yapıştırıcıların, 
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braketlerin ve test koşullarının farklılığından kaynaklanmış olabileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışmada, kopma bölgeleri de stereomikroskop kullanılarak incelenmiş ve direkt 

teknikle yapıştırılan braketlerin %44’ünde, kopmanın braket-yapıştırıcı arayüzünde 

gerçekleştiği görülmüştür. Đndirekt teknikle yapıştırılan braketlerde ise kopma, %72 

oranında mine-yapıştırıcı arayüzündedir.  

Brinkmann ve arkadaşları (12) tarafından yapılan çalışmada, çeşitli 

kalınlıklardaki oluşturulmuş  kompozit kaidelerin, braket tutuculukları üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, ‘slot machine’ benzeri, birbirine dik 3 kolu bulunan 

bir cihaz kullanılmış ve standart edgewise braketler üzerinde, Concise, Phase II, 

Transbond, Heliosit, Durafill ve System I yapıştırıcıları kullanılarak 0 mm, 0,2 mm, 0,4 

mm, 0,6 mm ve 0,8 mm kalınlıklarda braket kaideleri üretilmiştir. Concise, pasta-pasta 

tarzı kimyasal olarak polimerize olan, Heliosit ve Transbond ışıkla polimerize olan, 

System I ise, kimyasal olarak polimerize olan no-mix yapıda kompozit yapıştırıcılardır. 

Đndirekt teknikle yapıştırmada PhaseII-Excel ve Durafill Flow-Microfill 

kombinasyonları kullanılmıştır. Kompozit kaidelerin oluşturulmasının ardından tüm 

dişlerin yüzeyleri %37’lik ortofosforik asit kullanılarak pürüzlendirilmiş ve üretici 

firmaların tavsiyeleri uyarınca yapıştırma işlemleri uygulanmıştır. Elde edilen örnekler 

yedi gün boyunca izotonik NaCl solüsyonunda bekletildikten sonra, Zwick test cihazı 

kullanılarak çekme testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, makrofil yapıda 

Concise ve Phase II-Excell yapıştırıcıların kullanıldığı gruplar, en yüksek tutuculuk 

değerlerini göstermişlerdir. Bununla birlikte kimyasal yolla polimerize olan no-mix bir 

yapıştırıcı olan  System I ise, sadece 0 mm ve 0,2 mm kalınlıktaki örneklerden oluşan 

grupta  yeterli tutuculuk değerlerine ulaşabilmiştir. Işıkla polimerize olan yapıştırıcılar, 

kaide kalınlıklarının 0,1 mm olduğu gruplarda en yüksek tutuculuk değerlerine 

ulaşmışlar, 0 mm kalınlıkta ise yeterli düzeyde tutuculuk  gösterememişlerdir. Elde 

edilen örnekler, kopma bölgelerine göre incelendiğinde ise, kopmanın %95 oranında 

braket-yapıştırıcı arayüzünde gerçekleştiği görülmüştür.  Sonuçlar yorumlandığında, no-

mix yapıştırıcıların, kompozit kaide materyali olarak etkin biçimde kullanılabileceği, 

fakat  kompozit kaidelerin mümkün olan en ince kalınlıkta oluşturulması gerektiği 

ortaya konmuştur. Çalışmada ışıkla polimerize olan yapıştırıcıların da kompozit kaide 

yapımında ve braket yapıştırılmasında etkili biçimde kullanılabileceği, fakat 0,2 mm’yi 

aşan kalınlıklarda, braket tutuculuklarında azalma olabileceği ortaya konmuştur.  
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Newman ve arkadaşları (70) 1994 yılında yayımladıkları çalışmalarında, braket 

tabanlarına, yapıştırma öncesinde uygulanan işlemlerin, braketlerin tutuculukları 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla, her biri 15 diş içeren 4 grup 

oluşturulmuş ve braket tabanlarına kumlama, silanlama, kimyasal aktivatörler ve direkt 

termal uygulama gibi işlemler uygulanmıştır. Çalışmada yan ve orta kesici dişler 

kullanılmıştır. Dişler yapıştırma öncesinde % 37’lik ortofosforik asitle 30 saniye 

boyunca pürüzlendirilmiş ve tüm dişlere, Contacto No-Mix isimli yapıştırıcı 

kullanılarak braketler yapıştırılmıştır. Çalışmada, braket tabanlarının kumlanarak 

pürüzlendirilmesinin, braket tutuculuklarının artmasına neden olduğu görülmüştür. 

Transbond APC  braketlerinde görülen artış miktarı diğerlerine göre daha azdır. 

Araştırıcılar,  artış miktarının az olmasının nedeninin, braket tabanlarının, üretici 

tarafından alüminyum oksit ile pürüzlendirilmesi olduğunu düşünmektedir.  

Sinha ve arkadaşları, (102)  1995 yılında yayımladıkları çalışmalarında direkt ve 

iki farklı indirekt teknik kullanılarak yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

olan tutuculuk değerlerini ve diş yüzeylerinde kalan yapıştırıcı miktarlarını 

incelemişlerdir. Bu amaçla kullanılan 315 adet sığır dişi üç eşit gruba ayrılmış ve akrilik 

bloklara gömülmüştür. Hazırlanan dişler testlerin yapılmasına kadar 37ºC  sıcaklıkta 72 

saat boyunca Normosol-L solüsyonunda saklanmıştır. Çalışmada paslanmaz çelikten 

imal edilmiş olan ağ tabanlı Mini Taurus braketleri (RMO, Denver, Colo) kullanılmıştır. 

Braketlerin yapıştırılmasında kimyasal yolla polimerize olan ve pasta-pasta 

bileşiminden oluşan  Concise (3M Unitek), Dynabond (3M Unitek), Force II (American 

Orthodontics), One-to-One (Tp Orthodontics), Challange  (Ormco, Glendora, Calif), 

Phase II (3M Unitek) ve Phase II Flouride  (Reliance Orthodontic Products Inc, Itasca 

Ill)  yapıştırıcıları kullanılmıştır. Đlk grupta, braketlerin dişlere yapıştırılmasında  direkt 

teknik kullanılmıştır. Braket tabanına  ve mine yüzeyine sıvı rezin uygulandıktan sonra 

braket tabanına rezin yapıştırıcı uygulanmış ve mine yüzeyine uygun bir kuvvetle 

bastırılmıştır. Đndirekt teknikle yapıştırılan grupların ilkinde, test örnekleri alçı çalışma 

modelleri üzerine, braketler dişlere sıkıca temas edecek şekilde, suda çözünebilen ve 

braket yüzeyinden tamamen temizlenebilen bir yapıştırıcı ile yapıştırılmış ve her diş için 

silikon taşıyıcılar (Citricon, Kerr, Romulus Mich) yapılmıştır. Silikon taşıyıcılar 

içerisinde alçı diş yüzeyinden ayrılan braketlerin tabanlarına, direkt yapıştırma 

tekniğinde olduğu gibi kompozitı rezin uygulanmış ve braketler diş yüzeylerine 

taşınmıştır. Kompozitin polimerize olmasına kadar birkaç dakika basınç uygulandıktan 
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sonra, 5 dakika daha beklenmiş ve taşıyıcı silikon parça braketten uzaklaştırılmıştır. 

Đndirekt teknikle yapıştırılacak olan ikinci grubun laboratuar safhasında, alçı model 

üzerinde braket konumları ayarlanırken, suda çözülen yapıştırıcı yerine kompozit 

yapıştırıcı uygulanmış ve böylece braket tabanında  diş yüzeyi ile tam uyumlu bir 

kompozit tabakası oluşturulmuştur. Braketlerin diş yüzeyine taşınması için indirekt 

teknikle yapıştırılan ilk grupta olduğu gibi silikon taşıyıcılar kullanılmıştır. Bu grupta, 

laboratuar safhasında braketlerin alçı modeller üzerine yerleştirilmesi sırasında 

hazırlanmış olan kompozit kaide sayesinde, braketlerin yapıştırılması sırasında 

kullanılan yapıştırıcının en az kalınlıkta olması sağlanmıştır. Hazırlanan örneklerin 

sıyırma testleri Instron test cihazı ile (Instron Corp, Canton, Mass) yapılmıştır. Cihazın 

kuvvet kolunun hızı 0,5 mm/dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Elde edilen bulguların  

istatistiksel olarak  değerlendirmesi sonucunda,  yedi adet yapıştırıcı grubunun dört 

adetinde  direkt teknikle yapıştırılan braketlerin, indirekt teknikle yapıştırılan braketlere 

göre daha yüksek tutuculuk değerleri gösterdiği ortaya konmuştur. Đndirekt teknikle 

yapıştırılan iki grup arasında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmamakla 

birlikte, indirekt teknikle yapıştırılan ikinci grupta elde edilen bağlanma kuvveti, 

indirekt teknikle yapıştırılan birinci grup braketlerine göre daha fazladır. Gruplar ARI 

skorları açısından değerlendirildiğinde ARI skorlarının küçükten büyüğe doğru, direkt 

teknikle yapıştırılan grup, indirekt teknikle yapıştırılan ikinci grup ve indirekt teknikle 

yapıştırılan birinci grup şeklinde  sıralandığı görülmüştür.  

May ve arkadaşları (61), 1997 yılında yayınladıkları çalışmalarında, 4-META 

içeren ve kimyasal yapısı polimetil metakrilat kimyasal olan Meta-Dent isimli 

yapıştırıcının, titanyum çubuklara olan tutuculuklarını incelemişlerdir. Çalışmada 

kullanılan 15 tane titanyum çubuğun 10 adeti test grubu olarak, 5 adeti de kontrol grubu 

olarak ayrılmıştır. Test  grubundaki çubuklar 110 µm kalınlıkta alüminyum oksit 

partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmiştir. Her bir çubuğun 1 cm’lik kısmı, üreticinin 

kullanım tavsiyelerine uyularak, Meta-Dent ile, daire şeklinde bir yapı oluşturacak 

biçimde kaplanmıştır. Oluşturulan örnekler, testlerin yapılmasına kadar, 24 saat 

boyunca su içerisinde saklanmıştır. Örneklerin sıyırma deneyleri, Instron firması 

tarafından (Instron Corp, Canton, MA 02021) üretilen TT-BM modeli test cihazı 

kullanılarak yapılmıştır. Cihazın kuvvet kolunun hızı, 0,5 mm/dakika olarak 

ayarlanmıştır. Testlerin sonunda elde edilen bulgular incelendiğinde, kontrol grubuna ait 

tutuculuk değerleri ortalamasının 12.2±2.6 MPa, deney grubuna ait tutuculuk değerleri 
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ortalamasının ise 45,1±2,56 MPa olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuç, 4-META içeren yapıştırıcıların, 

metal yüzeylere olan tutuculuklarının, kumlama işlemi ile artırılabildiğini göstermiştir. 

Direkt yapıştırma tekniğinde, bağlantı yüzeyleri, yapıştırıcı-diş ve yapıştırıcı-

braket tabanı arayüzleri arasındadır. Diş yüzeyi ve braket tabanı arasında en az miktarda 

yapıştırıcı kalınlığı meydana gelir. Lingual tedavi öncesinde  yapılan laboratuar 

işlemlerinde ise, braket tabanı ile diş yüzeyi arasındaki yapıştırıcının çeşitli kalınlıklarda 

olduğu durumlar görülebilir. Bu durumda, braketler yapıştırılırken, laboratuar 

aşamasında kullanılan yapıştırıcı kompozit ile, klinikte dişin yapıştırılması sırasında 

kullanılan yapıştırıcılar arasında yeni bir arayüz oluşur. Araştırıcılar bu arayüzün, 

potansiyel zayıf bağlantı alanı olduğunu belirtmektedirler. Shiau ve arkadaşları (101),  

yaptıkları çalışmada, bu bağlantı yüzeyinin, braket tutuculuğu üzerinde etkisini 

araştırmışlardır. Araştırmada kimyasal olarak aktive olan ve 2 pasta içeren bir yapıştırıcı 

olan Concise (3M, Unitek) kullanılmıştır. 60 adet sığır dişi, 4 eşit gruba bölünmüş ve 

metal braketler ile test örneklerine direkt teknikle yapıştırma, metal braketler ile indirekt 

teknikle yapıştırma, seramik braketler ile direkt teknikle yapıştırma, seramik braketler 

ile indirekt teknikle yapıştırma uygulanması yapılması planlanmıştır. Đndirekt teknikle 

yapıştırılacak olan braketlerin tabanlarına yapıştırıcı kompozit uygulandıktan sonra, 4,4 

librelik sabit bir kuvvetle alçı model üzerine bastırılmış, fazla kompozit temizlendikten 

sonra polimerizasyonun bitmesi beklenerek kompozit kaide oluşturulmuştur. Kompozit 

kaidenin belli kalınlıkta olması için ek bir işlem yapılmamış, anlatılan işlem sonunda 

elde edilen braket-kompozit kaide birleşimi kullanılmıştır. Braketlerin dişlere taşınması 

için gerekli olan taşıyıcılar, silikon esaslı bir ölçü maddesi olan  Optosil (Unitek Corp, 

Monrovia, Calif) kullanılarak yapılmıştır. Oluşturulan kompozit kaideler, oda 

sıcaklığında 7 gün bekletildikten sonra, aynı yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılmış ve 

sıyırma testleri yapılmıştır. Elde edilen bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

sonucunda metal braketlerin, seramik braketlere göre daha yüksek tutuculuk değerleri 

gösterdikleri, fakat indirekt ve direkt tekniklerle yapıştırılan braketlerin aralarında  

tutuculuk kuvveti açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı  ortaya 

konmuştur. Braketlerin kopma bölgeleri incelendiğinde ise, kopmanın çoğunlukla 

braket-yapıştırıcı arayüzünde gerçekleştiği görülmüştür. Bu çalışma, yaygın inanışın 

aksine, Thomas tekniği kullanılarak hazırlanan braketlerin diş yüzeyine 

yapıştırılmasında oluşan kompozit kaide-yapıştırıcı arayüzünün, braket tutuculuğu 
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açısından zayıf bir nokta oluşmasına neden olmadığının ortaya konması açısından 

önemlidir.  

 Braket tabanlarının alüminyum oksit partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmesi, 

braket tutuculuklarının artırılmasında sık kullanılan bir klinik uygulamadır. Johnson ve 

arkadaşları (48), 1999 yılında yayımladıkları çalışmalarında ağ tabanlı azı tüplerinin 

kumlanmasının, sıyırma kuvvetlerine karşı olan tutuculukları üzerindeki etkilerini  

incelemişlerdir. Bu amaçla 52 adet insan azı dişi kullanılmıştır. Mine yüzeyleri pomza 

kullanılarak temizlenen dişler, %35’lik fosforik asit kullanılarak pürüzlendirildikten 

sonra yıkanmış ve kurutulmuştur. Çalışmada kullanılan ve direkt teknikle yapıştırılan 52 

adet  standart azı tüpünün (A Company Orthodontics, San Diego) 26 tanesi 50 µm 

kalınlıktaki aluminyum oksit partikülleri kullanılarak 4 atmosfer basınç altında 

pürüzlendirilmiş ve etil asetat kullanılarak 3 dakika süresince temizlenmiştir. Herhangi 

bir işlem uygulanmayan azı tüpleri kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Tüm işlemlerin 

ardından, tüpler, Phase II Dual Cure resin yapıştırıcı (Reliance Orthodontic Products 

Inc, Itasca Ill) kullanılarak direkt yapıştırma tekniğiyle yapıştırılmıştır. Hazırlanan 

örnekler sıyırma testlerinin yapılmasına kadar  24 saat boyunca 37 ºC sıcaklıktaki su 

içerisinde saklanmıştır. Sıyırma testleri, JJ Lloyd test cihazı (Lloyds Instruments 2000s, 

PLC Fareham UK) kullanılarak yapılmış ve kuvvet kolunun hızı 1 mm/dakika olarak 

ayarlanmıştır. Sıyırma testlerinin ardından, tüm yapıştırma yüzeyleri 5X büyütmeli bir 

büyüteç ile incelenmiş ve kopma bölgeleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların 

istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, her iki gruptaki tüplerin yaklaşık 

yarısında kopmanın mine-yapıştırıcı arayüzünde gerçekleştiği, yapıştırıcı-tüp 

arayüzündeki kopmaların daha az sayıda olduğu görülmüştür. Kopmanın mine-

yapıştırıcı ve yapıştırıcı-tüp arayüzünün her ikisinde birden görüldüğü test örneklerinin 

sayısı kumlama grubunda 10, kumlama yapılmayan grupta 12’dir. Ortalama tutuculuk 

değerleri, kumlama grubunda 4,42 ±2,18 MPa, kumlama uygulanmayan grupta 

3,66±1,52 MPa’dır ve tutuculuk değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde değildir. Araştırıcılar, kopma değerleri arasındaki farkın anlamlı olmamasına 

rağmen, tüp tabanlarının kumlanmasının, tutuculuk üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

ortaya koymuşlardır.      

Zachrisson (126),  2000 yılında yayımladığı çalışmasında, yapay diş yüzeylerine 

ortodontik tutucu unsurların yapıştırılmasıyla ilgili klinik gözlemlerini ortaya 

koymuştur. Zachrisson ortodontik tutucu unsurların amalgam, porselen ve  altın 
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yüzeylere yapıştırılmasında 4-META içeren primerleri (Metal Primer, Reliance 

Orthodontic Products, Itasca Ill) kullanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, ortodontik 

tutucu unsurların yapıştırılmasında kullanılan metal primer, bağlantı kuvvetlerinin 

artmasına neden olmaktadır. Açıklanan sonuçlar, Zachrisson’un klinik gözlemlerini 

yansıtmaktadır. Zachrisson’a göre, laboratuar ortamında yapılan çalışmalarda  ağız 

ortamına ait ısı, kuvvet, asit ortam ve dental plak değişiklikleri gibi özelliklerin tam 

olarak oluşturulamaması nedeni ile elde edilen sonuçlar klinik sonuçları yeterince 

yansıtmamaktadır.   

Kim ve arkadaşları (51) 2002 yılında yayımladıkları çalışmalarında, lingual 

braket tabanlarında oluşan yapıştırıcı kalınlıklarının, braketlerin sıyırma kuvvetlerine 

karşı tutuculukları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada ortodontik amaçla 

çekilmiş olan toplam 75 adet üst çene birinci küçük azı dişi kullanılmıştır. Her biri 15’er 

adet diş içeren 5 gruba ayrılan braketlerin tabanlarına sırası ile 0 mm, 0,5 mm, 1 mm, 

1,5 mm ve 2 mm kalınlıklarda kompozit kaideler oluşturulmuştur. Yapıştırıcı olarak 

Reliance firmasınca üretilen Phase II kompozit kullanılmış ve braket konumları, 1/100 

mm hassasiyete sahip bir konumlandırma cihazı yardımıyla ayarlanmıştır. Braketler, 

cihazın tutucu parçasına yerleştirildikten sonra, istenen yapıştırıcı kalınlığı elde 

edilinceye kadar dişe yaklaştırılmış ve yapıştırıcı polimerize edilmiştir. Yapıştırıcı 

kalınlığının 0 mm olduğu gruptaki braketler kendi aralarında iki alt gruba ayrılmış ve 

bir gruptaki braketler dişlerin lingual yüzeylerine, diğer gruptaki braketler ise labial 

yüzeylerine yapıştırılmışlardır. Tüm braketler, anlatılan biçimde hazırlandıktan sonra, 

indirekt yapıştırma tekniğine uygun olarak, Exaflex silikon materyal kullanılarak braket  

taşıyıcılar oluşturulmuştur. Diş yüzeyleri % 37’lik ortofosforik asit kullanılarak 30 

saniye boyunca pürüzlendirildikten sonra braketler, kimyasal yolla polimerize olan 

Custom IQ (Reliance Metal Primer, Reliance Orthodontic Products, Itasca Ill) 

kullanılarak yapıştırılmıştır. Yapıştırmanın ardından tüm dişler, test cihazına taşınmak 

üzere akrilik bloklara gömülmüş ve 24 saat boyunca 37 °C sıcaklıktaki musluk suyu 

içerisinde tutulduktan sonra sıyırma testleri uygulanmıştır. Testler, Instron firması 

tarafından üretilmiş olan test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Cihazın kuvvet kolunun 

hızı 0,5 mm/dakika olarak ayarlanmıştır. Braketlerde kopmanın gerçekleştiği kuvvetler 

kaydedilmiş, ayrıca tüm dişlerin yüzeyleri de ışık mikroskobu kullanılarak  incelenmiş 

ve ARI indeksine göre skorlar verilmiştir. Elde edilen değerler istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde braketlerin tutuculuk değerlerinin, braket kaidelerinin 
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kalınlıklarıyla ters orantılı olduğu, ancak gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir. Kaide kalınlığı 0 milimetre olan grubun iki alt 

grubu incelendiğinde ise, lingual yüze yapıştırılan braketlerin tutuculuk değerlerinin, 

labial yüze yapıştırılan braketlerin tutuculuk değerlerine göre daha fazla olduğu, fakat 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür. Çekme 

testlerinin ardından, örnekler yüzey özellikleri bakımından incelenmiş ve örneklerin 

çoğuna 0 ve 1  ARI skoru verilmiştir. Bununla birlikte, grupların ARI skorları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark 

olmadığı görülmüştür.  

Seema ve arkadaşları, (99) 2003 yılında yayımladıkları çalışmalarında, braket 

tabanlarının şeklinin ve kullanılan yapıştırıcı çeşidinin, braket tutuculukları üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada farklı dizaynlarda üretilmiş braketler, Transbond 

XT (3M Unitek, Mondrovia, Calif) kullanılarak yapıştırılmış ve polimerizasyondan 1 ve 

24 saat sonra sıyırma testleri yapılmıştır. Çalışmada kullanılan sığır üst kesici dişleri, 

akrilik bloklara gömüldükten sonra, %37’lik ortofosforik asit ile 20 saniye boyunca 

pürüzlendirilmiş, yıkanmış ve kurutulmuştur. Mine yüzeylerine  Heliobond bonding 

materyali sürülmüş ve 10 saniye boyunca ışık uygulanarak polimerize edilmiştir. 

Kullanılan Speed, Time, American Master, Orthos Optimesh, Ovation ve N-free marka 

braketler, Transbond XT uygulandıktan sonra 610 gramlık sabit kuvvetle mine 

yüzeylerine bastırılmış ve polimerize olması beklenmiştir. Hazırlanan örnekler, testlerin 

yapılmasına kadar 37 °C sıcaklıkta distile su içerisinde muhafaza edilmiştir. Örneklerin 

sıyırma testleri, Instron (Model 4301, Canton MA)  cihazıyla yapılmış ve braketlerin  

kopma değerleri kaydedilmiştir. Sıyırma testlerinin tamamlanmasının ardından, tüm 

braketlerin tabanları, 50 µm boyutunda aluminyum oksit partikülleri kullanılarak 

pürüzlendirilmiş, anlatılan teknikle daha önce kullanılmamış dişlere yapıştırılmış ve 

sıyırma testleri tekrarlanmıştır. Sıyırma testleri  sonunda elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi sonucunda Speed ve Time braketlerin en yüksek tutuculuk değerlerini 

gösterdikleri ortaya konmuştur. Braketlerin yapıştırılmasından 1 saat sonra yapılan 

testlerde elde edilen braket tutuculuk değerleri ortalaması 4,42 MPa, 24 saat sonra 

yapılan testlerde elde edilen değer ise 5,82 MPa’dır ve aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı düzeydedir. Braket tabanlarının kumlanmasının tutuculuk değerleri üzerindeki 

etkilerinin incelendiğinde, tüm gruplarda kumlamanın  braket tutuculuklarında artışa 
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neden olduğu görülmüştür. Ancak artış miktarı istatistiksel olarak  anlamlı düzeyde 

değildir.  

Yi ve arkadaşlarının (125) 2003 yılında yayımladıkları çalışmalarında, direkt ve 

indirekt teknikle yapıştırılan braketler arasında, tutuculuk değerleri açısından fark olup 

olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada toplam 54 adet insan küçük azı dişi kullanılmış, ve 

APC  (Adhesive Pre-Coated) braketleri (3M, Unitek) iki eşit ayrılmıştır. Birinci 

gruptaki braketler, dişlere indirekt teknikle yapıştırılmıştır. Bu gruptaki braketler alçı 

modeller üzerine yerleştirildikten sonra braket tabanlarındaki kompozit polimerize 

edilmiş, bu sayede diş yüzeyi ile tam uyumlu bir kompozit kaidesi olan braketler elde 

edilmiştir. Hazırlanmış olan braketleri dişlere taşımak için silikon taşıyıcılar yapılmış, 

dişler % 34’lük ortofosforik asit ile pürüzlendirildikten sonra Rapid-Set (3M Unitek) 

yapıştırıcı rezin kullanılarak yapıştırılmıştır. Đkinci gruptaki braketler diş yüzeylerine 

direkt teknikle yapıştırılmıştır. Hazırlanan örneklerin sıyırma testleri Instron test 

cihazında (Instron, Canton, Mass) yapıldıktan sonra, diş yüzeyleri 30X büyütme altında 

incelenerek ARI skorları verilmiştir. Bulguların istatistiksel olarak incelenmesi 

sonucunda, iki grup arasında, braket tutuculukları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde fark olmadığı anlaşılmıştır. Đncelenen gruplar arasında ARI skorları 

açısından da anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır. 

 Uysal ve arkadaşlarının (114) yaptıkları çalışmada, akışkan kompozitlerin 

braket yapıştırılması amacıyla kullanımının etkinliği araştırılmıştır. Çalışmada Flows-

Rite (Pulp-Dent),  Filtek Flow (3M, Unitek) ve Flow Line (Heraeus Kulzer) akışkan 

kompozitleri kullanılmış ve bu gruplarda elde edilen tutuculuk değerleri, Transbond XT 

(3M, Unitek) yapıştırıcısı ile elde edilen tutuculuk değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada kullanılan  80 adet  insan küçük azı dişi  4 eşit gruba ayrılmış ve distile su 

içerisinde saklanmıştır. Dişler %37’lik fosforik asit ile 30 saniye pürüzlendirilmiş ve her 

grupta kullanılan standart edgewise braketler (G&H Wire Company, Greenwood), daha 

önce belirtilen yapıştırıcılar ile diş yüzeylerine direkt teknikle yerleştirildikten sonra 

braketlerin her iki yanından 10’ar saniye ışık uygulanarak polimerize edilmiştir. Deney 

örneklerinin sıyırma testleri Testometric (Micro 500, Mauwood Instruments Limited) 

cihazı kullanılarak yapılmıştır. Cihazın kuvvet kolunun hızı 0,5 mm/dakika olarak 

ayarlanmıştır, elde edilen kuvvetler kaydedildikten sonra bu değerler, braketin yüzey 

alanına bölünerek Megapascal birimine çevrilmiştir. Sıyırma testlerinin ardından diş 

yüzeyleri 10X büyütme altında incelenerek ARI skorları verilmiştir. Elde edilen 
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verilerin istatistiksel olarak incelenmesiyle elde edilen sonuçlar şu şekildedir: 

Transbond ile yapıştırılan braket grubu, sıyırma testlerine karşı en yüksek tutuculuk 

düzeyini göstermiştir ve bu değer diğer gruplara ait değerlerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir. Akışkan kompozitlerin kullanıldığı 3 gruba ait tutuculuk 

değerleri kendi aralarında sıralandığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

fark olmadığı görülmüştür. ARI skorlarının karşılaştırılmasında, Transbond 

yapıştırıcının kullanıldığı kontrol grubunda yapıştırıcı artıklarının büyük oranda braket 

yüzeyinde kaldığı, diğer 3 grupta ise yapıştırıcı artıklarının büyük oranda diş yüzeyinde 

kaldığı görülmüştür. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, kullanılan 

yapıştırıcıların tümünün, klinik olarak yeterli tutuculuk değeri olarak kabul edilen 5,9 

MPa tutuculuk değerine (93)  ulaştığı görülse de tutuculuk değerlerinin  kontrol grubuna 

göre önemli düzeyde düşük olması, ortodontik yapıştırmada tercih edilmemelerinin 

sebebini açıklamaktadır. Sonuçlar ARI skorları açısından değerlendirildiğinde ise, 

akışkan kompozitlerin, braket tabanlarına yeterli derecede nüfuz edemediği ve braket 

tutuculukları açısından zayıf bölgeler oluşmasına sebep olabileceği ortaya konmuştur. 

 Arıcı ve arkadaşları (4) çalışmalarında, ışıkla polimerize olan rezin modifiye 

cam iyonomer siman ile yapıştırılmış  olan braketlerin, tabanları ve diş yüzeyleri 

arasında oluşan yapıştırıcı kalınlıklarının braket tutuculukları üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmada kontrol grubu olarak da, ışıkla polimerize olan kompozit 

rezin yapıştırıcı (Transbond XT, 3M Unitek) kullanılmıştır. Her biri 20 adet dişten 

oluşan 6 grup oluşturulmuştur. Đlk üç grup braket, rezin modifiye cam iyonomer siman 

kullanılarak yapıştırılmıştır. Birinci grupta kullanılan braketler, yapıştırıcı kalınlığı en 

az olacak şekilde, diş üzerine sıkıca adapte edilerek yapıştırılmışlardır. Diğer gruplarda 

braketler diş yüzeylerine sıkıca adapte edilmemiş ve ikinci grup braketlerin tabanlarında 

0,25 mm, üçüncü grup braket tabanlarında 0,5 mm kalınlıkta yapıştırıcı tabakası 

oluşturacak şekilde yapıştırılmışlardır. Aynı yöntemle, ışıkla polimerize olan kompozit 

yapıştırıcı kullanılarak aynı kalınlıklarda kompozit kaideleri olan kontrol grupları 

oluşturulmuştur. Braketlerin dişler üzerine yapıştırılmasında TARG+TR cihazı 

kullanılmıştır. Diş yüzeyleri %30’luk ortofosforik asit kullanılarak pürüzlendirilmiş ve 

tüm braketlerin yapıştırılmasından sonra dişlere, termosiklus cihazında, 5-55 ºC 

arasında 200 çevrim yaptırılmıştır. Sıyırma ve çekme testlerinde JJ Lloyd LRX cihazı 

kullanılmıştır. Testler sonunda, örnekler ARI skorları açısından da incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, ışıkla polimerize olan 
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kompozit rezinin kullanıldığı kontrol grubunda, çekme testleri sonucunda, braket 

kaidelerinin kalınlıklarındaki artışla birlikte, braket tutuculuklarında azalma olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte, yapıştırıcı olarak rezin modifiye cam iyonomer simanın 

kullanıldığı gruplar karşılaştırıldığında, en yüksek tutuculuk değerinin, 0,25 mm 

kalınlıktaki kompozit kaidelere sahip olan braketlerde olduğu görülmektedir. Sıyırma 

testlerinde elde edilen sonuçlar, kompozit kaide kalınlığındaki artışla birlikte, braket 

tutuculuk değerlerinde de artış görüldüğünü ortaya koymaktadır. Rezin modifiye cam 

iyonomer siman grubunda en yüksek tutuculuk, yine 0,25 mm kalınlıkta oluşturulan 

braket kaidelerinin kullanıldığı gruptadır. ARI skorlaması sonucunda elde edilen 

bulgulara göre ise, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark mevcut 

değildir. Çekme testleri sonucunda, kopmanın daha çok braket-kompozit kaide 

arayüzünde meydana geldiği (ARI skoru 2 ve 3), sıyırma testlerinde ise rezin modifiye 

cam iyonomer grubunda kopma bölgesinin mine-kompozi kaide arayüzünde bulunduğu 

(ARI skoru 0 ve 1) görülmüştür.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 

Bu çalışmanın amacı, TARG+TR cihazı kullanılarak, braket tabanı ile diş yüzeyi 

arasında 1 milimetre kalınlıkta yapıştırıcı tabakası oluşturulacak olan Ormco (Ormco, 

Glendora, Calif) 7. jenerasyon üst küçük azı lingual  braketlerinin tabanlarına, kompozit 

kaidelerin oluşturulmasından önce uygulanan 4-META primer esaslı metal-kompozit 

bağlantı ajanı uygulanmasının ve braket tabanının alüminyum oksit kullanılarak 

pürüzlendirilmesinin, braket tutuculuğu üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada 

ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş olan küçük azı dişleri kullanılmıştır. Braket 

tabanlarında laboratuar ortamında kompozit rezin esaslı Quick Cure (Reliance 

Orthodontic Products Inc, Itasca Ill) kullanılarak kompozit kaideler oluşturulmuş ve 

braketler, dişler üzerine, ışıkla polimerize olan Filtek Flow (3M Unitek, Monrovia, 

Calif) kullanılarak yapıştırılmıştır. Sıyırma ve çekme testleri yapıldıktan sonra, diş 

yüzeyleri ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiş ve ARI indeksi kullanılarak skorları 

verilmiştir. 

 

3.1.1. Dişler 

 Bu çalışmada kullanılan dişler, Đstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı’nda tedavi gören hastalardan, ortodontik tedavi yapılması 

amacıyla çekilmiş olan 80 adet üst 1. ve 2. küçük azı dişleridir. Çalışmada kullanılan 

dişlerin mine yapısının düzgün olmasına, minenin herhangi bir yerinde çürük, 

dekalsifiye bölge, dolgu,  mine çatlağı, renklenme, morfolojik bozukluk gibi braket 

bağlantısını olumsuz etkileyecek bölgeler bulunmamasına dikkat edilmiştir. 

 

3.1.2. Braketler  

Bu çalışmada, Ormco (Ormco, Glendora, Calif) firmasına ait, 0,018 inç slotlu 7. 

jenerasyon üst küçük azı lingual ortodonti braketleri kullanılmıştır.  Bu braketler, 

döküm tekniği kullanılarak paslanmaz çelikten üretilmiştir. Braket taban  alanı  13,823 

milimetrekare olarak hesaplanmıştır. Bu braket tabanına ait çizim, Şekil 3-1’de 

gösterilmiştir. Braketin boyutları ‘inç’ birimiyle ifade edilmiştir. 
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Şekil 3-1: Ormco 7. jenerasyon lingual braket tabanına ait çizim. 

           (Ormco firmasına ait web sitesinden alınmıştır) 

 

3.1.3. Asit 

Mine yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde, Reliance (Reliance Orthodontic 

Products, Itasca Ill)  firmasında üretilen, %37’lik ortofosforik asit kullanılmıştır. 

Akışkan kıvamlı olan bu asit, diş  yüzeyine pamuk uçlu aplikatör yardımıyla 

uygulanmış, 30 saniye beklenmiş ve hava su spreyi ile yıkanarak diş yüzeyinden 

uzaklaştırılmıştır. 

  

3.1.4. Metal Primer 

Braketler tabanlarına, kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce,  tutuculuğun 

artırılması amacıyla Reliance firması tarafından üretilen (Reliance Orthodontic 

Products, Itasca Ill) 4-META esaslı primer uygulanmıştır. 4-META’nın, braket tabanına 

pamuk uçlu aplikatör vasıtasıyla uygulanmasından sonra 30 saniye kadar beklenmiş 

sonra kompozit kaide oluşturulması işlemine geçilmiştir (Şekil 3-2). 
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             Şekil 3-2:Çalışmada kullanılan metal primer. 

 

 

3.1.5. Kumlama Cihazı 

Braketlerin tabanlarının pürüzlendirilmesinde Hager Merken firması tarafından 

üretilen (Hager Wergen Airsonic Art No 605084)  cihaz kullanılmıştır. 3 atmosfer  hava 

basıncı altında çalışan kumlama cihazı ile 50  µm çapındaki  alüminyum oksit 

partikülleri kullanılarak,  braket tabanları 3-4 saniye kadar pürüzlendirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan alüminyum oksit partikülleri de aynı firma tarafından üretilmiştir  

(Şekil 3-3). 

 

             

                                        Şekil 3-3:Çalışmada kullanılan kumlama cihazı. 
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3.1.6. Braket Kaidesi  Materyali 

Çalışmada kullanılan braketlerin tabanlarına bir milimetre kalınlığındaki 

kompozit kaidelerin oluşturulmasında, ortama flor iyonu salma özelliği  bulunan ve 

ışıkla polimerize olan bir kompozit rezin olan Quick Cure (Reliance Orthodontic 

Products, Itasca Ill)  kullanılmıştır. Kompozit yapıştırıcı, 5 gramlık şırıngalar halinde 

üretilmiştir (Şekil 3-4). 

 

 

                    

     Şekil 3-4:Braket kaidesi materyali olarak kullanılan kompozit rezin. 

 

 

3.1.7. Yapıştırıcı Kompozit   

Kompozit kaideleri hazırlanan braketlerin dişlere yapıştırılmasında, ışıkla 

sertleşen bir akışkan kompozit yapıştırıcı olan Filtek-Flow (3M Unitek,Monrovia, Calif) 

kullanılmıştır. Bu yapıştırıcı BisGma ve TEGDMA organik matriksi içerisinde, 

ağırlıkça % 68,  hacimce %47 oranında zirkonia-silika kompozit  doldurucu partikül 

içerir. 

  

3.1.8. Işık Kaynağı 

Çalışmamızda, 3M (3M Unitek,Monrovia, Calif) firmasına tarafından üretilmiş 

olan ve 420- 500 nm dalga boyunda mavi ışık üreten ışık kaynağı kullanılmıştır.  

 

3.1.9. Silikon Taşıyıcı 

Kompozit kaideleri hazırlanmış olan braketlerin, alçı çalışma modelinden, diş 

yüzeyine taşınması için, elastikiyet özelliği yüksek ve  ışık geçirgen özellikte bir 

taşıyıcıya ihtiyaç vardır. Bu amaçla Memosil (Heraeus Kulzer) kullanılmıştır. Memosil, 

2 ayrı tüp içerisinde bulunan ve karıştırıldığında kimyasal reaksiyon yolu ile  polimerize 

olan silikon esaslı bir ölçü maddesidir. Braket ve diş yüzeyine uygulanan Memosil’in 



 34 

polimerizasyonu tamamlandıktan sonra, keskin bir bistüri ile kenarlarındaki artıklar 

düzeltildikten sonra braketi de içeren silikon taşıyıcı  çalışma modelinden ayrılmış ve 

braket, dişe yapıştırılmaya hazır hale getirilmiştir. 

 

3.1.10. TARG+TR (Torque Angulation Referance Guide + Thickness and 
Rotation) cihazı 

Çalışmamızda braketlerin tabanlarında oluşturulan kompozit kaidelerin 

kalınlıklarının ayarlanması amacıyla TARG+TR cihazı kullanılmıştır. Bu cihazda, 

braketlerin konumlarının ayarlanmasında TARG ve BEST yöntemlerinde olduğu gibi 

malokluzyonlu modeller kullanılmaktadır. Cihaz, 3 ana parçadan oluşmaktadır (Şekil 3-

5): 

 

1- Hareketli tabla: Alçı çalışma modellerinin, TARG+TR cihazına istenen  

şekilde konumlandırılabilmesini sağlar (Şekil 3-5’de, E ile 

gösterilmiştir). 

2- Dikdörtgen kesitli eksen çubuğu: Braket slotunun, çalışma modeli 

üzerinde istenen tork ve angulasyon değerine uygun olarak  

konumlandırılmasını sağlayan parçadır (Şekil 3-5’de, F ile 

gösterilmiştir). 

3- Yükseklik, kalınlık ve rotasyon bölümü: Bu kısımda braketin  yatay ve 

dikey konumunu ayarlayan 2  adet manivela (Şekil 3-5’de, B ve C ile 

gösterilmiştir), hareketli gövde (Şekil 3-5’de, D ile gösterilmiştir)  ve 

braket yatay ve dikey konumunu sayısal olarak gösteren 2 adet ekran 

(Şekil 3-5’de, A ile gösterilmiştir) vardır. Hareketli gövde üzerinde 2 

adet dikey kol vardır. Bu kollardan sol tarafta olanı braketi taşır, sağ 

taraftaki ise çalışma modelindeki alçı dişin labial yüzeyine temas 

ederek,  modelin konumunun sabit kalmasını sağlar (Şekil 3-6). Yatay 

manivela, hareketli gövde üzerinde bulunan, braketi taşıyan kol vasıtası 

ile braket slotunun diş yüzeyine olan uzaklığını, yani yapıştırıcı 

kalınlığını, dikey manivela ise braketin, okluzo-gingival yöndeki 

konumunu ayarlar. Hareketli gövdenin üzerinde bulunan açıölçer bir 

parça da braketin rotasyon değerini kontrol eder. 

 



 35 

 

 

 

 

 Şekil 3-5:Çalışmada kullanılan TARG+TR  cihazı. 

 

A: Braketin yatay ve dikey konumunu gösteren ekran. 

B: Braketin  yüksekliğinin ayarlanmasında kullanılan dikey manivela. 

C: Braketin dişten uzaklığının ayarlanmasında kullanılan yatay manivela. 

D: Hareketli gövde. 

E: Hareketli tabla. 

F: Dikdörtgen kesitli eksen çubuğu. 
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Şekil 3-6:Hareketli gövdeye bağlı kollar ve çalışma modeli. 

 

A: Braketi taşıyan, yatay ve dikey yönde hareket edebilen dikey kol ve bağlı durumdaki braket. 

B: Çalışma modelindeki alçı dişin labial yüzeyine temas eden dikey kol. 

C: Çalışma modeli. 

D: Ara  parça. 

 

3.1.11. Alçı Ve Akrilik Blokların Hazırlanmasında Kullanılan Kalıplar 

 Testlerde kullanılacak dişlerin dublikatlarının alınarak TARG+TR  cihazına 

bağlanabilecek çalışma modellerinin oluşturulabilmesi için, dişlerin, önce alçıdan 

yapılmış bloklara gömülmeleri gerekmektedir. Benzer şekilde, laboratuar işlemlerinden 

sonra, braketlerin yapıştırıldığı dişlerin de sıyırma ve çekme testleri için test cihazına 

bağlanabilmeleri amacıyla benzer akrilik blokların oluşturulması gereklidir. Bu akrilik 

ve alçı blokların istenen biçimde üretilebilmesi için Erbay (34), Jumagali (50) ve 

Özbilgen’in (87) doktora çalışmalarında kullandıkları silindirik metal kalıplara benzer 

kalıplar, bilgisayar kontrollü torna tezgahında pirinç alaşımından imal edilmiştir (Şekil 

3-7). Bu kalıplar kullanılarak üretilen alçı bloklar, TARG+TR cihazında braketlerin 

yerleştirilmesi amacıyla, akrilik bloklar ise dişlerin, sıyırma ve çekme testlerinin 

yapılacağı cihaza aktarılmasında kullanılmıştır. Akrilik  blokların, test cihazına 
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bağlanabilmesi amacıyla cihaz tablasına uyumlanabilecek şekilde pirinç alaşımından 

üretilmiş adaptör kullanılmıştır (Şekil 3-8).  

 

 

Şekil 3-7:Akrilik ve alçı blokların hazırlanmasında 
kullanılan metal kalıp. 

 

 

 

 

Şekil 3-8:Hazırlanan akrilik blokların  test cihazına  
bağlanmasını sağlayan adaptör. 
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3.1.12. Alçı Çalışma Modellerinin TARG+TR Cihazına Yerleştirilmesini Sağlayan 

Ara Parça 

Braketlerin konumlarının ve kompozit kaidelerin kalınlıklarının ayarlanabilmesi 

amacıyla kullanılan tek dişlik alçı çalışma modellerinin, TARG+TR cihazının hareketli 

model tutucu tablasına yerleştirilebilmesi amacıyla sert alçı kullanılarak bir ara parça 

üretilmiştir (Şekil 3-9). Plastik bir kalıba sert alçı dökülerek imal edilen bu ara parçanın 

kenarları, TARG+TR cihazının model tutucu parçasına uyacak şekilde yedigen biçimde 

kesilmiştir. Ara parçanın ortasında alçı çalışma modelinin oturacağı silindir şeklinde bir 

yuva açılmıştır.   

 

 

 

Şekil 3-9:Alçı çalışma modeli ve TARG+TR cihazına  
yerleştirilmesini sağlayan ara parça. 

A: Ara  parça. 

B: Çalışma modeli. 
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3.1.13. Sıyırma Ve Çekme Testlerinde Kullanılan Cihaz 

Braket tutuculuklarının test edilmesi amacıyla, Đstanbul Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi yapı laboratuvarında bulunan  Lloyd 1120  model (JJ Lloyd 

Instruments, UK) test cihazı kullanılmıştır. Bu cihazın, deney materyalinin sabitleneceği 

bir platformu ve itme ve çekme  kuvveti uygulayabilen hareketli bir kolu vardır. Bu 

kolun uygulayabileceği en yüksek kuvvet, 500 Newton’dur ve çekme kolunun hızı 5 

mm/dakika olarak ayarlanmıştır. Kuvvet kolunun uyguladığı kuvvet,  bu cihaza bağlı bir 

yazıcı tarafından (PL3 XY recorder) 200 mm/dakika hızında çalışan yazıcı uç vasıtası 

ile, X-Y koordinat düzleminde kağıt üzerine kaydedilmektedir (Şekil 3-10). 

 

 

 

                   Şekil 3-10:Çalışmada kullanılan  test cihazı. 
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3.1.14. Kopma Bölgelerinin Đncelenmesi 

Sıyırma ve çekme testlerinin tamamlanmasından sonra, braket tabanlarındaki 

kopma bölgelerinin ve diş yüzeylerindeki yapıştırıcı miktarının incelenmesi ve ARI 

skorlarının verilmesi amacıyla Đstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temel 

Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı’nda bulunan  Leica (Allendale, 

NJ) marka stereo ışık mikroskobu kullanılmıştır. Test örnekleri, 10X ve 40X büyütme 

altında incelenmiş ve ARI skorları verilmiştir  (Şekil 3-11). 

 

 

Şekil 3-11:ARI skorlarının verilmesinde kullanılan  ışık   
mikroskobu. 

   

3.2. Yöntem 

Çalışmamızda  kullanılan toplam 80 adet insan küçük azı dişi her biri 20 adet  

dişten oluşan 4 gruba ayrılmıştır. Tüm gruplarda kullanılan, Ormco firması tarafından 

üretilmiş olan (Ormco, Glendora, Calif) 7. jenerasyon üst küçük azı  lingual 

braketlerinin tabanlarına, 1 milimetre kalınlığındaki kompozit kaidelerin 

oluşturulmasından önce aşağıda belirtilen işlemler uygulanmıştır: 
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Grup 1: Bu grup, kontrol grubu olarak kullanılmıştır ve  braket tabanlarına 

herhangi bir bağlantı geliştirici işlem uygulanmamıştır.  

 

Grup 2: Bu grupta bulunan braket tabanlarına pamuk uçlu bir aplikatör 

kullanılarak Reliance (Reliance Orthodontic Products, Itasca Ill)  firması 

tarafından üretilmiş olan 4-META içerikli metal primer  uygulanmıştır.  

 

Grup 3: Braket tabanları, 3 atmosfer basınç altında  50 µm çapında alüminyum 

oksit partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmiştir.  

 

Grup 4: Bu gruptaki braketlerin tabanları, önce alüminyum oksit partikülleri 

kullanılarak pürüzlendirilmiş, daha sonra metal primer uygulanmıştır.  

 

3.2.1. Test Örneklerinin Hazırlanması 

 

3.2.1.1. Dişlerin Toplanması ve Saklanması 

Çalışmada kullanılacak olan dişler, ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş olan üst  

1. ve 2. küçük azı dişleri arasından seçilmiştir. Dişler, çekimlerin ardından, kuru 

ortamda bekletilmeden, akar su altında yıkanmış, kök yüzeyinde bulunan kalıntılar 

keskin bir el aleti ile temizlenmiş ve laboratuar aşamalarına kadar oda sıcaklığında 

serum fizyolojik solüsyonu içerisinde tutulmuştur. Saklama ortamı, bakteriyel 

kolonizasyonun engellenmesi amacıyla, düzenli aralıklarla değiştirilmiştir.  

 

3.2.1.2. Đndirekt Yapıştırmaya Yönelik Laboratuar Aşamaları 

Đndirekt yapıştırma tekniği, bazı durumlarda braket konumlarının  kolay biçimde 

ayarlanabilmesi ve klinik çalışma süresinin kısalması açısından direkt yapıştırma 

tekniğine göre daha avantajlı olabilir. Bununla birlikte braket pozisyonlarının alçı 

modeller üzerinde ayarlandığı ek bir laboratuar işlemine gerek duyulması, yöntemin 

titizlikle uygulanmasını gerektirir. Lingual ortodontide indirekt yapıştırma tekniğinin 

tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri, dişlerin lingual yüz morfolojilerinin 
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bireyler arasında farklılıklar göstermesi ve bu durumun direkt teknikle yapıştırmayı 

zorlaştırmasıdır.  

Ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş ve temizlenmiş olan dişler, pirinçten imal 

edilmiş silindirik metal  kalıplar kullanılarak oluşturulmuş olan alçı blokların içerisine, 

kole hizalarına kadar dik biçimde gömülmüştür. Alçı blokların sertleşmesinin ardından 

metal kalıplarından çıkartılan blokların, üzerlerindeki dişle birlikte aljinat ölçü 

malzemesi kullanılarak ölçüleri alınmış ve sert alçı kullanılarak dökülmüştür. Aljinat 

ölçülerin alınmasında uygun boyda kesilmiş plastik bardaklar kalıp olarak 

kullanılmıştır. Bu şekilde, laboratuarda kullanılacak olan ve her biri tek bir küçük azı 

dişi içeren alçı çalışma modelleri hazırlanmıştır. Bu çalışma modelleri, alçıdan imal 

edilmiş olan bir ara parça vasıtası ile, dişlerin uzun eksenleri TARG+TR cihazının 

tablasına dik olacak biçimde model tutucu parçaya, lingual braket de,  cihazın hareketli 

gövdesine bağlı olan braket tutucu uca yerleştirilmiştir. TARG+TR cihazının, braketi 

taşıyan dikey kolunun hareket ettirilmesi ile, braket tabanı, alçı dişin lingual yüzeyi ile  

en iyi adaptasyonu sağlayacağı şekilde (Best-fit) konumlandırılmıştır. Braket pozisyonu 

ayarlanırken, gerçekte tedavi uygulanacak vakalarda uyulması gereken bazı kurallara 

uyulmamıştır. Bunun sebebi, tedavi maksadıyla dizilen braketlerin, gerekli olan tork ve 

angulasyon değerleri kullanılarak konumlandırıldığında, kompozit kaidenin çeşitli 

bölgelerindeki kalınlığın farklı olabilmesidir. Braketin konumu kesinleştirildikten sonra 

TARG+TR  cihazının hareketli gövdesine bağlı olan braket tutucu ucun konumunu 

gösteren ekranlar sıfırlanmıştır. Braket tutucu uç, ucunda sabitlenmiş durumdaki braket 

ile birlikte diş yüzeyinden uzaklaştırılmış ve braket tabanına Quick Cure (Reliance 

Orthodontic Products, Itasca Ill) kompozit rezin uygulandıktan sonra braket,  yatay 

konum ekranı, 1 mm değeri gösterinceye kadar dişe yaklaştırılmıştır. Bu sayede braket 

tabanındaki kompozit tabakanın kalınlığının 1 milimetre olması sağlanmıştır. Bu 

durumda sabitlenen braketin çevresine ışık uygulanarak kompozit kaidenin polimerize 

olması sağlanmıştır. (Şekil 3-12). Bu işlem her bir diş için tekrarlanmıştır. Đkinci, 

üçüncü ve dördüncü gruplarda, kompozit kaideleri oluşturulmadan önce, braket 

tabanlarına sırası ile metal primer, kumlama ve kumlama+metal primer işlemleri 

uygulanmıştır. 

Çalışmamızda, tabanlarına metal primer uygulanan braketlerin oluşturduğu grup 

‘Metal primer grubu’, tabanları alüminyum oksit partikülleri kullanılarak 
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pürüzlendirilmiş olan braketlerden oluşan grup ‘kumlama grubu’, bu işlemlerin her 

ikisinin birden uygulandığı grup ‘kumlama+metal primer grubu’ olarak adlandırılmıştır. 

 

 

 

Şekil 3-12:Çalışma modeli üzerinde kompozit kaidenin oluşturulması 

 

A: Kompozit Kaide. 

B: Braket. 

 

Tüm braketlerin tabanlarına kompozit kaidelerin oluşturulmasının ardından, 

braketlerin  dişlere taşınması ve yapıştırılması için gerekli olan silikon taşıyıcıların 

yapımına başlanmıştır. Taşıyıcıların  yapımında, polimerizasyon için kullanılan ışığın 

iletilmesine izin veren şeffaf yapıda bulunan ve silikon esaslı  bir ölçü maddesi olan 

Memosil (Heraus Kulzer) kullanılmıştır. Đki ayrı tüp halinde bulunan Memosil, özel 

tabancası kullanılarak karıştırılmış ve dişlerin kole seviyesine kadar, braketin tüm 

yüzeylerini içine alacak şekilde uygulanmış (Şekil 3-13) ve polimerizasyonu beklenmiş, 

ardından keskin bir bistüri yardımı ile fazlalıkları temizlenmiştir. Silikon taşıyıcı 

içerisindeki braket, çalışma modelinden ayrılmış ve kompozit kaidenin alçı yüzeye 

bakan kısmına yapışmış olan küçük alçı parçaları keskin bir el aleti kullanılarak 

temizlenmiştir. Bu yüzey, 50 µm çapındaki alüminyum oksit partikülleri kullanılarak ve 

kompozit kaidenin aşındırılmamasına dikkat edilerek 1 saniye kadar temizlenmiş ve 

yapıştırmaya hazır hale getirilmiştir  (Şekil 3-14). 
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Şekil 3-13:Çalışma modeli ve silikon  taşıyıcı. 

 

 

 

 

Şekil 3-14:Modelden ayrılmış olan silikon taşıyıcı ve 
içerisindeki  braketin  gingival yönden görüntüsü. 

 

 

Tüm silikon taşıyıcıların oluşturulmasının ardından, braketlerin dişlere 

yapıştırılması işlemine geçilmiştir. Alçı bloklar üzerinde kuronları tamamen açıkta 

kalacak biçimde bulunan dişlerin palatinal yüzeyleri, düşük devirli bir mikromotora 

bağlı kıl fırça yardımıyla ve flor içermeyen bir pat kullanılarak 4-5 saniye kadar 
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temizlendikten sonra  Reliance (Reliance Orthodontic Products, Itasca Ill) firması 

tarafından üretilen %37’lik ortofosforik asit kullanılarak 30 saniye boyunca 

pürüzlendirilmiş, bu süre sonunda hava su spreyi kullanılarak temizlenmiş ve 

kurutulmuştur. Pamuk uçlu aplikatör vasıtası ile pürüzlendirilmiş olan diş yüzeyine ve 

kompozit kaide yüzeyine bonding materyali uygulanmış, ve hava spreyi ile fazlalıkları 

uzaklaştırıldıktan sonra her iki yüzeydeki bonding materyali 5’er saniye boyunca ışık 

kaynağı ile polimerize edilmiştir. Daha sonra braket kaidesi üzerine akışkan kompozit 

yapıştırıcı (Filtek Flow, 3M, Unitek) uygulanmış ve silikon taşıyıcı içerisindeki braket, 

(Şekil 3-14) diş yüzeyine yerleştirilmiş ve braketin mesial ve  distal taraflarından 20’şer 

saniye ışık uygulanarak kompozitin polimerize olması sağlanmıştır. Đnce uçlu bir spatül 

kullanılarak silikon taşıyıcı dişten uzaklaştırılmış, ve polimerizasyonun tamamlanması 

için  braketin mesial, distal, okluzal ve gingival taraflarından 10’ar saniye daha ışık 

uygulanmıştır. Đşlemin ardından braket kaidesinin etrafındaki kompozit artıkları keskin 

bir spatül kullanılarak temizlenmiştir (Şekil 3-15). 

         

    

Şekil 3-15:Braketin diş üzerine yapıştırılmış  
durumdaki  görüntüsü. 

 

3.2.1.3. Dişlerin Akrilik Bloklara Alınması 

 Braketlerin yapıştırıldığı dişlerin, sıyırma ve çekme testlerinde kullanılabilmesi 

için, içerisinde bulundukları alçı bloklardan çıkartılıp akrilik bloklara gömülmeleri 

gereklidir. Kullanılacak dişlerin 40 adeti, çekme testlerinde kullanılmak üzere yatay, 
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kalan 40 adeti ise sıyırma testlerinde kullanılmak üzere dikey olarak akrilik bloklara 

gömülmüştür.  

Dişlere yapıştırılmış durumdaki braketlerin tabanları çekme kuvvetlerine dik, 

sıyırma kuvvetlerine paralel olacak şekilde akrilik bloklara gömülebilmeleri amacıyla, 

0,017x0,022 inç kalınlığındaki çelik telden bir yönlendirme çubuğu hazırlanmıştır. 

Dişlerin gömülmüş olduğu alçı bloklar kırılarak temizlendikten sonra, çekme testlerinde 

kullanılacak olan dişlerin kökleri, metal kalıba sığabilmelerini sağlamak amacıyla 

kesilmiştir. Daha sonra yönlendirme çubukları, dişlerin üzerinde yapıştırılmış 

durumdaki braketlerin slotlarına oturtulmuş ve 0,012 inç ebatındaki ligatür teli ile sıkıca 

bağlanmıştır. Çekme testlerinde kullanılacak dişler, yönlendirme çubukları, yer 

düzlemine dik olacak şekilde, önceden hazırlanmış olan pirinç kalıplar kullanılarak akril 

içerisine gömülmüştür. Sıyırma testlerinde kullanılacak dişlerin köklerine ise, 

tutuculuğu arttırmak amacıyla karbon separe yardımı ile çentikler açılmış, ve dişler, 

mine sement sınırına kadar, yönlendirme çubukları yer düzlemine paralel olacak şekilde 

gömülmüştür. Blokların yapılmasında otopolimerizan yapıda bir akril olan Meliodent 

(Bayer Co. Germany) kullanılmıştır. Akrilik bloklar, polimerizasyonlarının ardından 

metal kalıplardan çıkartılmış ve sıyırma ve çekme testleri yapılana kadar oda 

sıcaklığında serum fizyolojik içerisinde bekletilmiştir (Şekil 3-16).  

 

 

 

                                Şekil 3-16:Sıyırma testi için hazırlanmış örnek. 

       (Yönlendirme çubuğu, yer düzlemine paralelliği göstermek amacıyla yerleştirilmiştir) 
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3.2.2. Sıyırma Ve Çekme Testlerinin Yapılması 

Oluşturulan test örnekleri, sıyırma ve çekme testlerinin yapılacağı test cihazının 

sabit  alt parçasına uyacak biçimde imal edilmiş olan adaptöre yerleştirilmiş  ve cihaza 

bağlanmıştır. Cihazın uyguladığı sıyırma ve çekme kuvvetlerinin braketlere 

aktarılabilmesi amacıyla 0,017x0,025 inç kalınlığındaki telden, yaklaşık 15 santim 

uzunluğunda, ‘U’ şekilli bir tel hazırlanmıştır. Bu telin açık ucu, test cihazının kuvvet 

koluna bağlanmış, ‘U’ şekilli ucu ise, braket slotlarına oturtulmuş ve 0,012 inç 

ebatındaki litatür teli ile bağlanmıştır (Şekil 3-17). 

 

 

 

 

      Şekil 3-17:Sıyırma testi için adaptöre bağlanmış örnek. 

 

 

Testlerin yapıldığı  JJ Lloyd cihazının hareketli parçasının hızı 5 mm/dakika 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Kuvvet uygulayan ünitenin uygulayabileceği en yüksek 

kuvvet 5000 Newton’dur, fakat ölçümün daha hassas yapılabilmesi amacıyla bu kuvvet 

en fazla 500 Newton olacak şekilde ayarlanmıştır. Uygulanan kuvvetlerin kaydedilmesi 

amacıyla, kalem hızı 200 mm/dakika olan ve kullanılan test cihazına  uygun olarak 

üretilmiş olan bir yazıcı (PL 3 XY Recorder) kullanılmıştır. Elde edilen grafik çıktılarda 
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X ekseni braketin kopmasına kadar geçen süreyi, Y ekseni ise brakete uygulanan kuvvet 

miktarını, eksenin tepe noktası da kopmanın meydana geldiği kuvveti göstermektedir.  

 

3.2.3. ARI Skorlarının Verilmesi 

Çekme sıyırma testlerinin tamamlanmasının ardından, braketler ve dişler, Leica 

marka stereo ışık mikroskobu ile 10X ve 40X büyütme altında incelenmiş ve Artun ve 

Bergland (6) tarafından tanımlanmış olan ARI indeksi kullanılarak skorlar verilmiştir. 

ARI skorları verilirken, işlemi kolaylaştırmak amacıyla her bir dişe ait olan braketin 

tabanı da incelenmiştir.  

 

 

 

ARI  skorları aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak verilmiştir : 

 

ARI skoru 0: Diş yüzeyinde hiç yapıştırıcı artığı bulunmamaktadır. Yapıştırıcı 

kompozitin tamamı, braket yüzeyinde kalmıştır  (Şekil 3-18). 

 

ARI skoru 1: Diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı miktarı % 50 den daha azdır. 

Yapıştırıcı kompozitin büyük çoğunluğu braket yüzeyinde kalmıştır  (Şekil 3-

20). 

 

ARI skoru 2: Diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı miktarı % 50 den fazladır.  

 

ARI skoru 3: Yapıştırıcı kompozitin tamamı, mine yüzeyinde kalmıştır  (Şekil 3-

21). 
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Şekil 3-18:ARI skoru 0 olan diş yüzeyine ait görüntü. 

 

 

Şekil 3-19:ARI skoru 0  olan dişe ait (Şekil 3-18’de gösterilen 
örnek)  braket kaidesinin görüntüsü. 
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Şekil 3-20:ARI skoru 1 olan dişe ait  braket kaidesinin görüntüsü. 

 

 

 

 

Şekil 3-21:ARI skoru 3 olan  dişe ait görüntü. 
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Şekil 3-22:ARI skoru 3 olan dişe ait (Şekil 3-21’de gösterilen örnek) 
braket tabanına ait  görüntü. 

 

 

 

Şekil 3-23:Alüminyum oksit partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmiş 
olan braket tabanına ait görüntü. 

 

 



 52 

3.2.4. Bulguların Megapascal Birimine Çevrilmesi ve Đstatistiksel Olarak 

Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda kullanılan test cihazı, tutuculuk değerlerini  ‘Newton’ birimi 

kullanarak ölçmektedir. Testler sonunda elde edilen sonuçlar, braket tutuculuğunun 

araştırıldığı diğer çalışmalarla karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla Megapascal (MPa) 

birimine çevrilmiştir. Megapascal, basınç birimidir ve birim alandaki kuvvet olarak 

ifade edilebilir. Newton ise kuvvet birimidir ve 1 Newton, 101,9716213 gramkuvvet’e 

eşittir. Newton biriminden sonuçların,  Megapascal birimine çevrilmesi, kuvvetin, 

braketlerin taban alanına bölünmesiyle yapılır. Çalışmada kullanılan braketlerin taban 

alanları, 13,823 milimetrekaredir. Đşlemde, aşağıdaki formül   kullanılmıştır.  

 

 

Megapascal: Newton / Milimetrekare 

 

 

Verilerin değerlendirilmesinde ‘SPSS for Windows 10,0’ istatistik paket 

programı kullanılmıştır. Sıyırma testleri uygulanan grupların birbirleriyle 

karşılaştırılmasında ve çekme testleri uygulanan grupların birbirleriyle 

karşılaştırılmasında parametrik ANOVA ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Grupların 

ortalama tutuculuk değerlerinin birbirleriyle karşılaştırılmasında ve her bir grubun 

tutuculuk değerinin kuvvet yönüne göre karşılaştırılmasında ise ‘Parametrik Student’s t’ 

testi kullanılmıştır. 

ARI indekslerinin karşılaştırılmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmış, ve  

karşılaştırmalar  nonparametrik olarak yapılmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Tutuculuk Değerleri ile Đlgili Bulgular 

4.1.1. Tüm Çalışma Gruplarında, Sıyırma ve Çekme Testleri Sonucunda Elde 

Edilen Tutuculuk Değerleri 

  Çalışmamızda kullanılan tüm test gruplarına uygulanan sıyırma ve çekme 

testleri sonucunda elde edilen ortalama, en düşük ve en yüksek tutuculuk değerleri tablo 

4-1’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre en düşük tutuculuk değeri, kontrol grubunda, 

sıyırma testleri sonucunda (9,46±0,78 MPa), en yüksek tutuculuk değeri ise 

kumlama+metal primer grubunda, çekme testleri sonucunda elde edilmiştir (13,87±0,75 

MPa).  

Tablo 4-1:Tüm gruplarda uygulanan sıyırma ve çekme testleri sonucunda elde 
edilen ortalama, en düşük ve en yüksek tutuculuk değerleri. 

   n 
X±SS  

MPa 

En Düşük 

MPa 

En Yüksek 

MPa 

  Kontrol G. 

  Sıyırma 
10 9,46±0,78 7,53 11,99 

  Kontrol G. 

  Çekme 
10 9,65±0,86 8,97 12,30 

  Metal Primer G.  

  Sıyırma 
10 10,22±0,78 8,07 13,45 

  Metal primer G. 

  Çekme 
10 10,17±1,70 8,30 14,03 

  Kumlama G. 

  Sıyırma 
10 12,11±0,82 8,46 12,14 

  Kumlama G. 

  Çekme 
10 11,09±1,03 8,53 13,53 

  Kumlama+Metal primer G. 

  Sıyırma 
10 12,97±0,71 10,63 13,38 

  Kumlama ve Metal Primer G. 

  Çekme        
10 13,87±1,75 12,87 14,54 

 
            n: Örnek sayısı  X: Ortalama değer         SS: standart sapma         Mpa: Megapascal    
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4.1.2. Sıyırma ve Çekme Testlerinde Elde Edilen Ortalama Tutuculuk 

Değerlerinin Kuvvet Yönüne Göre Karşılaştırılması 

Çalışmamızda braket tabanına uygulanan tutuculuğu arttırmaya yönelik işlemler 

dikkate alınmaksızın, sıyırma testlerinde elde edilen ortalama tutuculuk değeri, çekme 

testinde  elde edilen ortalama tutuculuk değerleri ile karşılaştırılmıştır. Buna göre  

sıyırma testleri yapılan gruplara ait ortalama tutuculuk değeri (11,19±0,96 MPa) ile 

çekme testleri yapılan gruplara ait ortalama tutuculuk değeri (11,20±1,14 MPa) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür  (Tablo 4-2). 

 

 

 

Tablo 4-2:Gruplara ait ortalama tutuculuk değerlerinin kuvvet 
yönüne göre karşılaştırılması.  

 

 n X± SS   MPa  

Sıyırma 40 11,19±0,96 

Çekme 40 11,20±1,14 

A.D. 

 
n: Örnek sayısı 

X: Ortalama değer 

SS: Standart sapma 

MPa: Megapascal 

A.D: Anlamlı değil  

Đstatistiksel değerlendirme : Parametrik Student’s T testi, 
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4.1.3. Grupların Sıyırma ve Çekme Testlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin 

Kuvvet Yönüne Göre Karşılaştırması 

Bu bölümde, kontrol, metal primer, kumlama ve kumlama+metal primer 

gruplarında elde edilen sıyırma ve çekme testleri sonucunda elde edilen tutuculuk 

değerleri uygulanan kuvvet yönüne göre birbirleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar tablo 

4-3’de gösterilmiştir. Buna göre her dört grupta da sıyırma ve çekme testlerinde elde 

edilen tutuculuk değerleri arasında istatistiksel  olarak anlamlı düzeyde bir fark 

olmadığı anlaşılmıştır. 

 

      Tablo 4-3:Gruplara ait tutuculuk değerlerinin kuvvet yönüne göre karşılaştırılması. 

 
Sıyırma 

X±SS Mpa 

Çekme 

X±SS MPa 

 

p 

 Kontrol G. 

 X±SS MPa 

 (n=10) 

9,46±0,78 9,65±0,86 A.D. 

 Metal primer G. 

 X±SS MPa 

 (n=10) 

10,22±0,78 10,17±1,70 A.D. 

 Kumlama G. 

 X±SS MPa 

 (n=10) 

12,11±0,82 11,09±1,03 A.D.   

Kumlama+Metal primer G.           

X±SS MPa                              

(n=10) 

12,97±0,71 13,87±1,75 A.D.   

 

n: Örnek sayısı          

MPa: Megapascal 

X: Ortalama değer  

SS: Standart sapma 

A.D: Anlamlı değil    

Đstatistiksel değerlendirme: Parametrik Student’s T testi, 
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 4.1.4. Sıyırma Kuvveti Uygulanan Gruplara ait Tutuculuk Değerlerinin Birbirleri 

Đle Karşılaştırılması 

Çalışmamızda, sıyırma testleri uygulanan tüm gruplara ait tutuculuk değerleri, 

istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve sonuçlar tablo 4-4’de gösterilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, metal primer, kumlama ve kumlama+metal primer gruplarına ait 

tutuculuk değerlerinin, kontrol grubuna ait tutuculuk değerinden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0,001). Ayrıca kumlama ve 

kumlama+metal primer gruplarının tutuculuk değerleri, metal primer grubunun 

tutuculuk değerinde yüksektir (p<0,001). Kumlama grubuna ait tutuculuk değeri ile 

kumlama+metal primer grubuna ait tutuculuk değeri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır.  

 

Tablo 4-4:Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait tutuculuk değerlerinin birbirleri ile 
karşılaştırılması. 

  

Kumlama+ 

Metal P.G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

Kumlama G 

X±SS MPa 

(n=10) 

Metal primer 

G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

Kontrol G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

 

 
 12,97±0,71 12,11±0,82 10,22±0,78 9,46±0,78 

Kontrol G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

9,46±0,78 *** *** *** 
 

 

Metal P.G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

10,22±0,78 *** ***  
 

 

Kumlama G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

12,11±0,82 A.D.    

 
 n: Örnek sayısı      X: Ortalama değer 

SS: Standart sapma   MPa: Megapascal 

A.D: Anlamlı değil                                ***: p<0,001 

Đstatistiksel değerlendirme: Parametrik ANOVA ve Tukey HSD testi. 
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4.1.5. Çekme Kuvveti Uygulanan Gruplara Ait Tutuculuk Değerlerinin Birbirleri 

Đle Karşılaştırılması 

 Çalışmamızda,  çekme testleri uygulanan tüm gruplara ait tutuculuk değerleri ve 

istatistiksel olarak karşılaştırmaları, tablo 4-5’de gösterilmektedir. Tabloda, kontrol 

grubuna ait tutuculuk değeri ile metal primer grubuna ait tutuculuk değeri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmadığı görülmektedir. Kumlama 

grubuna ait tutuculuk değeri, metal primer grubuna (p<0,05), ve kontrol grubuna 

(p<0,001) ait tutuculuk değerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. 

Kumlama+metal primer grubuna ait tutuculuk değeri ise diğer tüm gruplara ait 

tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,001).  

 

Tablo 4-5:Çekme  testleri uygulanan gruplara ait tutuculuk değerlerinin birbirleri ile 
karşılaştırılması. 

  

Kumlama+ 

Metal P. G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

Kumlama G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

Metal primer 

G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

Kontrol G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

 

 
 13,87±0,75 11,09±1,03 10,17±1,70 9,65±0,86 

Kontrol G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

9,65±0,86 *** *** A.D. 
 

 

Metal P. G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

10,17±1,70 *** *  
 

 

Kumlama G. 

X±SS MPa 

(n=10) 

11,09±1,03 ***    

 

n: Örnek sayısı   X: Ortalama değer 

SS: Standart sapma   MPa: Megapascal 

***: p<0,001                                          *: p<0,05 

A.D: Anlamlı değil                   

Đstatistiksel değerlendirme : Parametrik ANOVA ve Tukey HSD testi. 
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4.2. Kopma Bölgeleri Đle Đlgili Bulgular 

 

4.2.1. ARI Skorlarının Genel Dağılımlarıyla Đlgili  Bulgular 

Sıyırma ve çekme testlerinin tamamlanmasının ardından, braketlerin kopmuş 

olduğu diş yüzeyleri ve braket tabanları, Đstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı’nda bulunan stereo ışık mikroskobunda, 10X ve 

40X optik büyütme altında incelenmiş ve tüm dişlere ARI skorları verilmiştir. 

 

ARI skorlarının verilmesinde, Artun ve Bergland (6) tarafından tanımlanmış 

olan yöntem kullanılmıştır:  

 

ARI skoru 0: Diş yüzeyinde hiç yapıştırıcı artığı bulunmamaktadır. Yapıştırıcı 

kompozitin tamamı, braket yüzeyinde kalmıştır.  

 

ARI skoru 1: Diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı miktarı % 50’den daha azdır. Yapıştırıcı 

kompozitin büyük çoğunluğu braket yüzeyinde kalmıştır.  

 

ARI skoru 2: Diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı kompozit miktarı % 50’den fazladır.  

 

ARI skoru 3: Yapıştırıcı kompozitin tamamı, mine yüzeyinde kalmıştır. Kullanılan 

braketin tabanında kompozit artığı görülmemektedir. 

 

Uygulanan  testler sonucunda bulunan ARI skorlarının, kuvvet yönü dikkate 

alınmadan  oluşturulan genel dağılımlarına ait tablo 4-6’da gösterilmiştir.    
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Tablo 4-6:Sıyırma ve çekme testleri sonucunda bulunan ARI skorlarının 
gruplara göre genel dağılımları. 

ARI skoru 0 1 2 3 

Kontrol G. 

(n=20) 
0 3 7 10 

Metal primer G. 

(n=20) 
3 2 8 7 

Kumlama G. 

(n=20) 
0 9 8 3 

Kumlama+Metal primer G. 

(n=20) 
8 5 7 0 

 

    n: Örnek sayısı 

 

 

Tablo 4-6 incelendiğinde, braket tabanlarına herhangi bir işlem yapılmayan 

kontrol grubunda yer alan 20 adet örnekten hiç birisine 0 skoru verilmediği 

görülmektedir. 3 adet örnek 1 skoru, 7 adet örnek 2 skoru, 10 adet örnek 3 skoru 

almıştır.  

Metal primer grubunda da kontrol grubuna benzer sonuçlar alınmıştır. Bu grupta 

bulunan 20 adet örnekten, 0 skoru almış 3 adet örnek, 1 skoru almış 2 adet örnek, 2 

skoru almış  8 adet örnek ve 3 skoru almış 7 adet örnek bulunmaktadır.  

Braket tabanlarına kumlama uygulanan gruba ait ARI skorları incelendiğinde, 0 

skoru almış bir örneğin bulunmadığı görülmektedir. 9 adet örnek 1 skoru, 8 adet örnek 2 

skoru, 3 adet örnek ise 3 skoru almıştır.  

Braket tabanlarına kumlama ve metal primer uygulanan gruba ait  ARI skorları 

incelendiğinde, 0 skoru almış  8 adet, 1 skoru almış 5 adet, 2 skoru almış 7 adet  örnek  

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 3 skoru almış olan örnek bulunmamaktadır. 
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4.2.2. Sıyırma Testleri Uygulanan Gruplara Ait  ARI Skoru Bulguları 

Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları tablo 4-7’de, 

bu bulgulara ait istatistiksel değerlendirmeye ait sonuçlar da tablo 4-8’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-7:Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları. 

ARI skoru 0 1 2 3 

Kontrol G. 

(n=10) 
0 1 4 5 

Metal primer G. 

(n=10) 
1 1 5 3 

Kumlama G. 

(n=10) 
0 4 4 2 

Kumlama+Metal primer G. 

(n=10) 
4 3 3 0 

 

  n: Örnek sayısı 

 

Tablo 4-7 incelendiğinde, braket tabanlarına herhangi bir işlem yapılmamış olan 

kontrol grubunda, 0 skoru verilmiş bir örneğin bulunmadığı görülmektedir. 1 adet 

örneğe 1 skoru, 4 adet örneğe 2 skoru, 5  adet örneğe de 3 skoru verilmiştir. Grubun 

dağılımı incelendiğinde,  kopma bölgelerinin kompozit kaidenin içinde ve kompozit ile 

braket tabanı arasında olduğu görülmektedir. 

Braket tabanlarına, kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce metal primer 

uygulanmış olan grupta, 1 adet örneğin 0 skoru aldığı, 1 adet örneğin 1 skoru aldığı, 5 

adet örneğin  2 skoru aldığı ve 3 adet örneğin de 3 skoru aldığı görülmektedir. Grubun 

genel dağılımı incelendiğinde kopma bölgelerinin kompozit kaidenin içinde ve 

kompozit ile braket tabanı arasında olduğu görülmektedir. 
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Kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce braket tabanları alüminyum oksit 

partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmiş olan grupta, 0 skoru alan örneğin bulunmadığı  

görülmektedir. 4 adet örnek 1 skoru, 4 adet örnek 2 skoru, 2 adet örnek 3 skoru almıştır. 

Bu grupta kopma bölgeleri ağırlıklı olarak kompozit kaidenin içerisindedir. 

Braket tabanlarına kumlama ve metal primer uygulanmış olan gruba ait ARI 

skorları incelendiğinde, 4 adet örneğin 0 skoru aldığı,  3 adet örneğin 1 skoru aldığı, 3 

adet örneğin 2 skoru aldığı görülmektedir. 3 skoru almış olan örnek bulunmamaktadır. 

Bu grupta kopma bölgeleri genellikle mine-kompozit kaide arayüzünde ve kompozit 

kaide içerisindedir.  

Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorları istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde (Tablo 4-8), kontrol, kumlama ve metal primer gruplarının ARI 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, bununla birlikte 

her 3 grubun ARI skorlarının,  kumlama+metal primer grubuna ait ARI skorundan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir  (p<0,01). 
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Tablo 4-8:Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorları dağılımlarının 
istatistiksel olarak karşılaştırılması. 

 

n: Örnek sayısı 

**: p<0,01 

A.D: Anlamlı değil  

Đstatistiksel değerlendirme: Non-parametrik Kruskal Wallis Testi 

 

 

 

 

 

  

Kumlama+ 

Metal primer G. 

ARI 

(n=10) 

Metal Primer 

G. 

ARI 

(n=10) 

Kumlama G. 

ARI 

(n=10) 

ARI skoru  
 

 n 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Kontrol G. ARI 

(n=10) 

1 0 

1 1 

2 2 

** A.D. A.D. 

Kumlama G.  ARI 

(n=10) 

0 0 

1 4 

2 4 

** A.D.  

Metal primer G. ARI 

(n=10) 

0 1 

1 1 

2 5 

**   
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4.2.3. Çekme Testleri Uygulanan Gruplara Ait  ARI Skoru Bulguları  

Çekme testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları tablo 4-9’da, 

aynı sonuçlara ait istatistiksel değerlendirme sonuçları da tablo 4-10’da gösterilmiştir.  

 

 

  Tablo 4-9:Çekme testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları 

 

 

             n: Örnek sayısı 

 

 

Yukardaki tablo incelendiğinde, kontrol grubunda, çekme testleri sonucunda 0 

skoru almış olan bir örneğin bulunmadığı görülmektedir. 3 adet örneğe 1 skoru, 2 adet 

örneğe 2 skoru, 5 adet örneğe de 3 skoru verilmiştir. Grubun genel dağılımı 

incelendiğinde,  kopma bölgelerinin kompozitin içinde ve kompozit ile braket tabanı 

arasında olduğu görülmektedir. 

Braket tabanlarına, kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce metal primer 

uygulanmış olan grubun ait ARI skorları incelendiğinde, 2 adet örneğin 0 skoru aldığı, 1 

adet örneğin 1 skoru aldığı, 4 adet örneğin 2 skoru aldığı ve 3 adet örneğin de 3 skoru 

aldığı görülmektedir. Grubun genel dağılımı incelendiğinde kopma yüzeylerinin 

herhangi bir bölge üzerinde yoğunlaşmadığı görülmektedir. 

 

ARI skoru 0 1 2 3 

Kontrol G. 

(n=10) 
0 3 2 5 

Metal primer G. 

(n=10) 
2 1 4 3 

Kumlama G. 

(n=10) 
0 5 4 1 

Kumlama+ Metal primer G.  

(n=10) 
4 2 4 0 
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Kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce braket tabanlarının kumlanarak 

pürüzlendirilmiş olduğu grupta, çekme testleri sonucunda elde edilen örnekler 

incelendiğinde, 0 skoru almış örneğin bulunmadığı görülmektedir. 5 adet örnek 1 skoru, 

4 adet örnek 2 skoru, 1 adet örnek 3 skoru almıştır. Bu grupta kopma bölgesi ağırlıklı 

olarak kompozit kaidenin içerisindedir. 

Kumlama+metal primer grubuna uygulanan çekme testleri sonucunda, 4 adet 

örneğin  0 skoru aldığı,  2 adet örneğin 1 skoru aldığı, 4 adet örneğin ise 2 skoru aldığı 

görülmektedir. 3 skoru almış olan örnek bulunmamaktadır ve kopma bölgeleri  

çoğunlukla mine-kompozit arayüzünde ve  kompozit kaide içerisindedir.  

Çekme testleri uygulanan gruplara ait ARI skorları ortalamaları istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde (Tablo 4-10), kontrol, kumlama  ve metal primer gruplarının 

ARI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı, bununla 

birlikte her 3 grubun ARI skorlarının,  kumlama+metal primer grubuna ait ARI skoruna 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir  (p<0,01). 
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Tablo 4-10:Çekme testleri uygulanan gruplara ait ARI skorları dağılımlarının 
istatistiksel olarak karşılaştırılması. 

 

n: Örnek sayısı 

**: p<0,01 

A.D: Anlamlı değil  

Đstatistiksel değerlendirme : Non-parametrik Kruskal Wallis Testi 

 

  

Kumlama+ 

Metal primer G. 

ARI 

(n=10) 

Metal Primer 

G. 

ARI 

(n=10) 

Kumlama G. 

ARI 

(n=10) 

ARI skoru  
 

 n 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Kontrol G. ARI 

(n=10) 

1 0 

1 3 

2 2 

** A.D. A.D. 

Kumlama G.  ARI 

(n=10) 

0 0 

1 5 

2 4 

** A.D.  

Metal primer G. ARI 

(n=10) 

0 2 

1 1 

2 4 

**   
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5. TARTIŞMA 

 

5.1. Gereç Ve Yöntemin Tartışılması 

Bu çalışmada, lingual braket tabanlarının alüminyum oksit partikülleri 

kullanılarak pürüzlendirilmesinin ve braket tabanlarına metal primer uygulanmasının,  

braket tutuculukları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kullanılan, Ormco firması 

tarafından üretilmiş olan 7. jenerasyon lingual braketler 4 gruba ayrılmış, bir grup 

kontrol grubu olarak ayrılmış, diğer gruptaki braketlerin tabanlarına sırasıyla metal 

primer ve  kumlama, son gruptaki braketlerin tabanlarına ise hem kumlama, hem de 

metal primer birlikte uygulanmıştır. Oluşturulan örneklere sıyırma ve çekme testleri 

uygulanmış ve braketlerin tutuculuk değerleri saptanmıştır. Testlerin sonucunda oluşan 

kopma bölgeleri stereo ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiş ve ARI skorları 

verilmiştir. Tüm verilerin elde edilmesinin ardından istatistiksel analizler yapılmış ve 

sonuçlar ortaya konmuştur.  

Ortodontide braket tutuculuklarının istenen seviyeye getirilmesi, ortodontik 

tedavinin etkinliğinin artırılması açısından çok önemli bir hedeftir. Teknolojik 

gelişmelere paralel olarak yeni yapıştırıcıların ve braketlerin üretilmesi, pek çok 

araştırıcının farklı kombinasyonlar kullanarak ve farklı teknikler uygulayarak 

araştırmalar yapmasına imkan tanımıştır. Braketlerin, dişlerin labial yüzlerine 

yapıştırılarak uygulandığı geleneksel ortodontik tedavi tekniklerinin yanı sıra, lingual 

ortodontik tedavi tekniğinin gittikçe yaygınlaşması, braket tutuculuğunun tedavi 

etkinliğindeki önemini daha da arttırmıştır. Lingual tedavi sırasında kopan braketlerin 

tekrar yapıştırılabilmesi için ek bir laboratuar işleminin gerekmesi, hem tedavi süresinin 

uzamasına, hem de tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Direkt yapıştırma 

tekniğinin geliştirildiği 1955 yılından beri, braket tutuculukları ile ilgili çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda farklı yapıştırıcı türleri, uygulama yöntemleri, 

farklı braketler ve farklı mine yüzeyi işleme yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılmış ve 

braket tutuculuklarındaki etkileri araştırılmıştır. Direkt yapıştırma tekniğiyle, dişlerin 

labial yüzleri kullanılarak yapılan pek çok çalışma olmasına rağmen, lingual ortodontik 

tedavide kullanılan tekniklere benzer şekilde, braketlerin, indirekt teknik kullanılarak 

dişlerin lingual yüzlerine yapıştırıldığı çalışmaların sayısı çok azdır. Lingual ortodontik 
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tedavi tekniğinin yeni bir teknik olması, labial ortodontik tedavi tekniğinde ise indirekt 

teknikle yapıştırmanın sıklıkla kullanılmaması, bu alandaki çalışma sayısının daha az 

olmasına yol açmıştır. Çalışmamızda kullanılan teknik, lingual ortodontik tedavi 

pratiğinde kullanılan indirekt yapıştırma tekniği  ile aynıdır ve alınan sonuçların da 

klinik uygulamaları yönlendirebileceği düşünülmektedir. Farklı araştırıcıların yaptıkları 

çalışmalar incelendiğinde, indirekt teknikle braket yapıştırılmasıyla ilgili bazı 

çalışmaların bulunduğu, fakat lingual braketler kullanılarak ve çeşitli kalınlıklarda 

kompozit braket kaideleri oluşturularak yapılan çalışmaların sayısının çok az olduğu 

görülmüştür.  

Braket tutuculuklarının ele alındığı çalışmalar incelendiğinde, araştırıcıların 

yapıştırma yüzeyi olarak genellikle insan dişlerini kullandıkları görülmüştür. Bu dişlerin 

tercih edilmelerinin sebebi,  ortodontik amaçla sıklıkla bu dişlerin çekilmesi, dolayısıyla 

araştırıcı tarafından  daha kolay elde edilebilmeleridir  (4, 13, 31, 26, 24, 23, 25, 38, 39, 

42, 40, 66, 62, 64, 69, 75, 77, 88, 93, 104, 108, 114, 115, 116, 122, 117, 123, 125). 

Yapılan literatür taramasında, farklı çalışmalarda insan azı ve kesici dişlerinin de 

kullanılmış olduğu görülmektedir. Çalışmamızda kesici ve azı dişlerinin 

kullanılmamasının sebebi, bu dişlerin, küçük azı dişler gibi ortodontik maksatla sıklıkla 

çekilmemesi ve elde edilmesinin zorluğudur. Kesici ve azı dişleri, genellikle ileri 

yaşlarda, ve sıklıkla periodontal sorunlar ve çürükler sebebiyle çekildikleri için mine 

yapısı braket yapıştırılması için uygun olan  dişleri elde etmek oldukça zordur. Đleri 

yaşlarda çekilen dişlerde mine yapısında morfolojik ve histolojik değişiklikler olması ve 

dişlere sıklıkla restorasyonlar uygulanması braket yapıştırılmasını güçleştirmektedir.  

Bununla birlikte bazı araştırıcılar çalışmalarında  insan dişleri yerine sığır dişlerini 

kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu araştırıcıların sığır dişlerini kullanmalarının sebebi 

özellikle kesici ve azı dişlerin, insan kesici ve azı dişlerini elde etmekten daha kolay 

olması, ve sığır dişlerinin mine yapısı bakımından insan dişlerine benzerlik 

göstermesidir  (3, 12, 15,  53, 54, 52, 79, 99, 101, 102).  Bununla birlikte, sığır 

dişlerinin, braket tutuculuğu bakımından insan dişlerine göre daha zayıf olduğunu 

ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (79). Çalışmalar genel olarak incelendiğinde, 

gerçeğe en yakın sonuçların insan dişleriyle alınabileceği görülmüştür. Çalışmamızda 

insan küçük azı dişlerinin kullanılmasının bir başka sebebi de, braket tabanlarına 

kompozit kaide yapılmasının gereğidir. Klinik şartlarda lingual ortodontik tedavi öncesi 

yapılan laboratuar çalışmasında, küçük azı dişlerine yapıştırılacak braketlerin 
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tabanlarında 1-2 milimetre kalınlıkta kompozit kaideler oluşmaktadır. Çalışmamızda da, 

lingual braketlerin tabanlarında 1 mm kalınlıkta kompozit kaideler oluşturulmuştur. 

Genel olarak tüm şartlar göz önüne alındığında çalışmamızda insan küçük azı dişlerin 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Kullanılan dişlerin saklanma koşulları incelendiğinde, araştırıcıların bu amaçla 

çeşitli yöntemler uyguladıkları görülmektedir. Saklama ortamı olarak distile su  (26, 24, 

48, 114, 115), musluk suyu (15), serum fizyolojik  (1, 13, 40, 69, 70, 71, 116, 118), 

alkol, timol solüsyonu (7, 8, 9, 38, 64, 88, 93, 99, 98, 123), kloramin-t solüsyonu (31, 

53, 54, 125) ve formalin gibi pek çok solüsyon  tercih edilmiştir. Bununla birlikte dişleri 

çekimlerin ardından formalin ile dezenfekte ettikten sonra distile su içerisinde saklayan 

araştırıcılar da vardır (5). Diş kökleri ve mine yüzeyi, çekimlerin ardından keskin el 

aletleri yardımıyla temizlenmiş ve farklı sıcaklık ve sürelerde saklanmıştır. Saklama 

süreleri 24 saat ile 5 sene arasında değişmektedir (32). Brinkmann ve arkadaşlarının, 

braket kaidelerinin kalınlıklarının tutuculuğa olan etkisini inceledikleri çalışmalarında 

dişler % 0,1 timol solüsyonunda 1 hafta saklanmıştır (12). Brosh ve arkadaşları ise 

dişlerin bukkal ve lingual yüzeyleri arasında braket tutuculuğu açısından fark olup 

olmadığını araştırdıkları çalışmalarında dişleri çekimlerin ardından oda sıcaklığındaki 

salin solüsyonunda 2 ay kadar saklamışlardır (13).  Hocevar ve arkadaşları ise indirekt 

ve direkt tekniklerle yapıştırdıkları braketler arasındaki tutuculuk farklarını 

araştırdıkları çalışmalarında kullandıkları dişleri NaCl solüsyonunda 21 °C sıcaklıkta 

saklamışlar, fakat dişlerin çekilmesi ile testlerin yapılmaları arasındaki süre hakkında 

bilgi vermemişlerdir. Bununla birlikte dişleri 4 °C sıcaklıkta musluk suyu içerisinde 

saklayan araştırıcılar da vardır (49). King  ve arkadaşları ise, çalışmalarında 

kullandıkları dişleri termosiklüs cihazına koymuşlar, 24 saat boyunca 37 °C sıcaklıkta 

sakladıktan sonra 4 °C ve 58 °C arasında 100 çevrimlik bir işleme tabi tutmuşlardır 

(52). Çalışmamıza benzer biçimde braket tabanlarındaki kompozit rezin kalınlıklarının 

braket tutuculuğu üzerindeki etkisini araştıran Kim ve arkadaşları ise kullandıkları 

dişlerin saklanma koşulları hakkında bilgi vermemişlerdir (51). Kullandıkları dişleri oda 

sıcaklığında saklayan araştırıcılar olduğu gibi (70, 71) saklama koşulları hakkında bilgi 

vermeyen araştırıcılar da  mevcuttur  (8, 9, 24, 15, 30, 35, 31, 38, 40, 53, 66, 79, 104, 

101, 99, 102). Çalışmalar genel olarak incelendiğinde, araştırıcıların, dişlerin 

saklanması için kullandıkları ortamın nitelik ve sıcaklığı ile ilgili herhangi bir standart 

bulunmadığı görülmüştür. Bazı araştırıcılar dişleri saklama koşulları ile ilgili herhangi 
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bir bilgi vermezken bazı araştırıcılar ise çalışmalarında dişlerin çekilmelerinden testlerin 

yapılmasına kadar geçen süreci tüm detaylarıyla açıklamışlardır. Çalışmamızda 

kullanılan dişlerin kökleri, çekimlerinin ardından keskin bir el aleti yardımıyla 

temizlenmiş ve oda sıcaklığında serum fizyolojik solüsyonu içerisinde saklanmıştır. 

Saklama sıvısı her gün değiştirilmiş ve bakteri kolonizasyonu önlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmamızda kullanılan dişlerin dezenfektan solüsyonlar içinde saklanmasının, ağız 

ortamının taklit edilmesini güçleştireceği düşünüldüğü için, antibakteriyel solüsyonların 

kullanılmasına gerek görülmemiştir. Oluşabilecek bakteriyel değişikliklerin mine 

yapısını etkilemesini engellemek amacıyla tüm dişler çekilmelerinin ardından 3 ay 

içerisinde kullanılmıştır.  

Braketlerin diş yüzeyine yapıştırılmalarından önce mine yüzeyinin organik ve 

inorganik eklentilerden temizlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla araştırıcılar genellikle 

düşük devirde çalışan mikromotorlara bağlı kıl fırçalar veya lastik frezlerle, flor 

içermeyen patlar kullanmışlardır. Đncelenen araştırmaların çoğunda  bu aşamanın benzer 

şekillerde uygulandığı görülse de, bazı araştırıcılar braketlerin yapıştırılmasından önce 

mine yüzeyini tungsten karpit frezler veya silikon karpit zımparalar yardımı ile 

aşındırdıklarını ve braket yapıştırılması için daha uygun bir yüzey elde ettiklerini 

belirtmişlerdir (5, 26, 15). Çalışmamızda da braketlerin yapıştırılmalarından önce klinik 

uygulamayı olabildiğince iyi taklit etmek amacıyla mine yüzeyleri florür içermeyen bir  

pat kullanılarak temizlenmiştir. Bu amaçla düşük devirde çalışan bir mikromotor 

kullanılmış ve pat, her dişe 4-5 saniye kadar uygulanmıştır.  

Kullanılan yapıştırma ajanlarının mine yüzeylerine istenen kuvvetle 

tutunabilmesi için, yapıştırma yüzeylerinin pürüzlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla, yaygın olarak asitle pürüzlendirme tekniği kullanılmaktadır. Asitle 

pürüzlendirme tekniği Buonocore tarafından 1955 yılında yayımlanan bir çalışma ile 

tanıtılmış ve günümüze kadar, temel kuralları değişmeden uygulanmaya devam 

edilmiştir. Buonocore, asit uygulanmış mine yüzeyinde oluşan pörözitelerin, sıvı 

rezinlerin kolayca tutunabileceği bir alan yarattığını ortaya koymuş ve fissür ve pitlerin 

çürüğe karşı korunması için bu tekniği kullanmıştır (14). Đlerleyen  yıllarda Newman ve 

arkadaşları yayınladıkları çalışmalarında %40’lık fosforik asit kullanılarak aynı tekniğin 

braket yapıştırılmasında da kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır (70, 74). Asitle 

pürüzlendirme tekniğine alternatif olarak mine yüzeylerini kumlama, lazer ile 

pürüzlendirme ve bazı özel yapıştırıcıların kullanılması gibi  teknikler de denenmiş 



 70 

fakat bu teknikler pratiklik, maliyet ve etkinlik açısından asitle pürüzlendirme tekniğine 

alternatif olamamışlardır. Đncelenen çalışmalarda araştırıcıların sıklıkla  %37’lik 

konsantrasyonu tercih ettikleri ve mine yüzeyine 30 ila 60 saniye arasında uyguladıkları 

görülmüştür (1, 2, 12, 7, 13, 8, 9, 24, 31, 38, 42, 41, 40, 53, 54, 52, 51, 62, 69, 70, 79, 

77, 88, 93, 99, 108, 111, 114, 115, 120, 122, 117 ). Wang ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada, %37’lik fosforik asit solüsyonunu farklı sürelerle uygulamışlar ve en uygun 

bağlantı kuvvetini elde etmek için genç dişlerine 15, erişkin dişlerine ise  30 saniye 

boyunca asit uygulanması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Araştırıcılara göre 30 

saniyeden daha uzun uygulama süreleri bağlantı kuvvetinde azalmaya neden olmaktadır 

(117). Çalışmamızda mine yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde %37’lik fosforik asit 

solüsyonu (Reliance Orthodontic Products Inc, Itasca Ill) kullanılmış ve bu solüsyon her 

bir dişe 30 saniye süresince uygulanmıştır. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni, klinik 

olarak kolay uygulanması ve  daha önce yapılan çalışmalarda sıklıkla tercih edilmiş 

olmasıdır.  

 Ortodontik amaçla kullanılan yapıştırıcılar, akrilat ve diakrilat yapı olmak üzere 

2 ana gruba ayrılırlar. Ortodontik yapıştırmada sıklıkla kullanılan kompozitler diakrilat 

yapıdadırlar. Diakrilat yapıdaki kompozitler çapraz kimyasal bağlar yaparak akrilat 

yapıya göre daha sağlam bir form oluştururlar. Dental kompozitlerin polimerizasyonu 

kimyasal yolla, ışıkla veya ısıyla aktive edilerek, veya bunların kombinasyonları ile 

olabilir. Braketlerin yapıştırılmasında, genellikle görünür ışıkla polimerize olan 

yapıştırıcılar kullanılır. Işıkla polimerize olan kompozit yapıştırıcıların çalışma 

zamanının fazlalığı ve klinik süreyi kısaltması gibi avantajları vardır. Bununla birlikte, 

metal braketlerin yapıştırılması sırasında polimerizasyon ışığının braketin kenarlarından 

ortasına doğru etki etmesi, kenarlardaki kompozitin, iç taraftaki kompozite göre daha 

önce polimerize olmasına yol açmaktadır. Bu, oksijenle birleşen serbest radikallerin 

oluşmasını ve polimerizasyon reaksiyonunu olumsuz etkilemesini engellemektedir. 

Işıkla polimerize olan kompozit yapıştırıcılarda serbest radikallerin olumsuz etkilerinin 

daha az görülmesi, bağlantı kuvvetinin, kimyasal reaksiyonla polimerize olan kompozit 

yapıştırıcılara göre daha yüksek olmasına imkan sağlar. Đncelenen çalışmalarda, 

araştırıcılar sıklıkla ışıkla polimerize olan yapıştırıcılar kullanmışlardır (1, 5, 3, 4, 12, 7, 

13, 8, 9, 10, 38, 42, 49, 53, 54, 52, 56, 66, 70, 75, 79, 93, 99, 101, 98, 114, 115, 117, 

118, 119, 126). Lingual ortodontik tedavi öncesi uygulanan  laboratuar aşamaları 

sırasında braket tabanlarında oluşturulan kompozit kaideler, dişlere istenen konumun 
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aktarılmasının yanı sıra, braketlerin, dişlerin lingual yüz morfolojisine tam olarak uyum 

göstermesini de sağlar. Kompozit kaidelerin laboratuar safhasında oluşturulmasıyla, 

klinik uygulama sırasında polimerize edilen kompozitin kalınlığının en az seviyede 

olması da sağlanır. Bu sayede polimerizasyon büzülmesinin yol açtığı sorunlar da 

önlenmiş olur.  

Konu ile ilgili yapılmış olan araştırmalar, kullanılan yapıştırıcı türü açısından 

değerlendirildiğinde, araştırıcıların vestibul ve lingual yüzeylere braketleri yapıştırırken 

farklı türde yapıştırıcılar kullandıkları görülmüştür. Klocke ve arkadaşları  (54) indirekt 

teknikle braket yapıştırılmasında,  kullanılan yapıştırıcı kompozitin braket tutuculuğu 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında kompozit kaide materyali olarak Therma 

Cure (Reliance Orthodontic Products), Transbond XT ( 3M Unitek- Monrovia, Calif) ve 

Phase II (Reliance Orthodontic Products) kompozit yapıştırıcılarını kullanmışlardır. 

Örneklerin sıyırma tarzı kuvvetlere karşı tutuculukları incelendiğinde gruplar arasında 

bağlantı kuvvetleri açısından farklar görülse de, tutuculuk değerlerinin ortodontik 

tedavinin devamı açısından yeterli olduğu görülmüştür. Aguirre ve arkadaşları (3) ise 

lingual tedavi öncesi yapılan laboratuar uygulamalarını anlattıkları calışmalarında, 

braket kaidelerinin hazırlanmasında ve hazırlanan kaidelerin dişlere yapıştırılmalarında, 

Concise (3M Unitek, Monrovia, Calif) kompozit yapıştırıcı kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Brinkmann ve arkadaşları da (12) yaptıkları çalışmada,  braket tabanı ve 

mine yüzeyi arasında meydana gelen yapıştırıcı kalınlıklarının, braket tutuculukları 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.  Çalışmada Transbond, Concise, System I ve  

Heliosit marka kompozit yapıştırıcılar kullanılmış ve braketlerin tabanlarında, 0 mm, 

0,2 mm, 0,4 mm, 0,6mm ve 0,8 mm kalınlıklarda kaideler oluşturulduktan sonra çekme 

kuvvetlerine karşı tutuculukları incelenmiştir. Çalışmada, ışıkla polimerize olan 

yapıştırıcıların, 0,2 milimetreden daha kalın bir tabaka meydana getirecek şekilde 

kullanıldığında braket tutuculuklarınında azalmaya neden olduğu ortaya konmuştur.  

Benzer şekilde Kim ve arkadaşlarının (51), toplam 75 adet insan küçük azı dişi 

kullanarak yaptıkları çalışmalarında  da Tomy marka braketlere (Tomy Inc. 142-45 

Tokyo, Japan) 0 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm ve 2 mm  kalınlıklarda kompozit kaideler 

oluşturmuşlardır. Çalışmada kullanılan kaide materyali ışıkla polimerize olan bir 

kompozit olan Megalux CS’dir (Megadenta Corp, Radeberg, Germany). Elde edilen 

örnekler, dişlerin lingual yüzeylerine kimyasal yolla polimerize olan bir yapıştırıcı olan  

Custom IQ (Reliance Orthodontic Products, Itasca Ill)  kullanılarak yapıştırılmıştır. 
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Sıyırma tarzı kuvvetler uygulanarak yapılan tutuculuk testleri sonucunda, kompozit 

kaide kalınlığındaki artışın, braket tutuculuğunda azalmaya neden olduğu, fakat değişim 

miktarının istatistiksel olarak anlamlı  düzeyde olmadığı ortaya konmuştur.  Hohoff ve 

arkadaşları da iki farklı lingual tekniği birbirleriyle karşılaştırdıkları araştırmalarında  

braket tabanlarının oluşturulması için Phase II (Reliance Orthodontic Products, Itasca 

Ill)   isimli yapıştırıcıyı kullanmışlardır (45). Bununla birlikte çalışmalarında lingual 

braketler kullanan fakat braketleri kompozit kaide oluşturmadan yapıştıran araştırıcılar 

da vardır. King ve arkadaşları (52) kimyasal yolla polimerize olan Concise ve Right On, 

ve ışıkla polimerize olan Silux, Heliosit ve Heliosit Orto yapıştırıcıları kullanmışlar ve 

lingual braketleri, sığır dişlerine direkt teknikle yapıştırmışlardır. Çalışmada alınan 

sonuçlar, ışıkla polimerize olan yapıştırıcılarla elde edilen tutuculuk değerlerinin, 

kimyasal yolla polimerize olan yapıştırıcılarla elde edilen tutuculuk değerinden daha 

düşük olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda, kompozit kaide malzemesi olarak  

kullanılan Quick Cure (Reliance Orthodontic Products, Itasca, Ill) kompozit 

yapıştırıcının kullanıldığı araştırma sayısı kısıtlı olsa da, bu yapıştırıcının, farklı 

çalışmalarda sıklıkla kullanılan Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif.) kompozit 

yapıştırıcısının tutuculuk değerlerinin karşılaştırıldığı araştırmalar  mevcuttur. 

Cacciafesta ve arkadaşları (16) yaptıkları bu araştırmada üst çene kesici dişlere Leone 

marka (DB, Leone, Sesto, Fiorentino, Italy) braketler yapıştırmışlar ve sıyırma testleri 

uygulamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre karşılaştırılan bu iki kompozit yapıştırıcının 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır. Benzer 

şekilde Oesterle ve arkadaşları (80) tarafından yapılmış başka bir çalışmada da, 

Transbond APC  ve Quick Cure yapıştırıcıları arasında braket tutuculukları açısından 

fark olmadığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar, çalışmamızın sonuçlarının, Transbond XT 

yapıştırıcısı kullanılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılabileceği görüşünü 

desteklemektedir. Yapılan çeşitli çalışmalar gözönüne alındığında çalışmamızda da 

kompozit kaidelerin oluşturulmasında kliniğimizde de kullanılan ve ışıkla polimerize 

olan bir kompozit olan  Quick Cure yapıştırıcısının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Braket tutuculuklarının istenen seviyeye getirilmesi, ortodontik tedavi 

etkinliğinin arttırılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle, farklı materyaller 

arasındaki bağlantı kuvvetlerinin araştırılması, dişhekimliği alanında yapılan 

çalışmaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu materyaller arasındaki kimyasal 

bağlantılar, ortaya çıkan ürünün fiziksel ve kimyasal yapısını etkileyerek görünüm, 



 73 

sağlamlık ve biyolojik uyumluluk özelliklerini belirler. Braketlerin bağlantı 

kuvvetlerinin istenenden az olması, braketlerin sık sık kopmasına neden olarak tedavi 

süresinin artmasına ve etkinliğinin azalmasına neden olacaktır. Braketlerin mine 

yüzeyine yapıştırılmasında ortaya çıkan yapıştırma alanı incelendiğinde 2 bağlantı 

yüzeyi görülür. Birinci bağlantı yüzeyi mine ve yapıştırıcı kompozit arasında, ikinci 

bağlantı yüzeyi ise yapıştırıcı kompozit ile braket tabanı arasındadır. Her iki yüzeyin de 

yapıştırıcı kompozit ile olan bağlantı gücünü geliştirmek amacıyla, çok sayıda çalışma 

yapılmıştır.  

Akın ve arkadaşları (1) yaptıkları çalışmada, çeşitli braketlerin tabanlarına silan 

uygulamış (Silicoup,Kulzer, Wehrheim) ve bu braketlerin tutuculuklarını, herhangi bir  

işlem yapılmamış braketlerin tutuculukları ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada elde 

edilen bulgulara göre silan uygulaması, tüm gruplarda tutuculuk kuvvetlerinin artmasına 

neden olmuştur. Bununla birlikte, sadece bant tekniğine uygun olarak üretilmiş olan düz 

yüzeyli braket tabanlarına ait değerlerdeki artış miktarı, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeydedir (p<0,001). Kopma bölgelerini incelendiğinde silan uygulanmış örneklerde 

kopmanın yapıştırıcı içinde, uygulanmamış örneklerde ise braket yüzeyinde olduğu 

ortaya konmuştur.  Đncelenen çalışmalarda, 4-META esaslı bağlantı ajanlarının da metal 

yüzeylerle kompozit rezinlerin bağlantı kuvvetlerinin iyileştirilmesi için kullanıldığı 

görülmüştür. 4-META esaslı ajanlar ticari olarak 1970’li yıllarda Japonya’da Orthomide 

Super-Bond ismiyle, yapıştırıcı rezin olarak üretilmiştir, ve veener fasetlerin metal 

kuronlara yapıştırılmasında kullanılmıştır. Bu ajan, çeşitli yüzdelerde likit monomer  

solüsyonu şeklinde hazırlanabildiği gibi otopolimerizan veya ışıkla polimerize olan 

kompozit rezinlerin yapısına da  eklenebilmektedir. Bu kimyasal ajan, daha çok protetik 

amaçla, porselenin ve akrilik rezinlerin metal kuronlarla kimyasal bağlantısının 

geliştirilmesinde kullanılmıştır (19). Metakrilatların metal yapılarla bağlantısı, protez 

alanında da  araştırılan konuların başında gelmektedir. Metal protez alt yapılarının 

akrilik yapılarla kuvvetli bağlantılar kurması, protezin başarısını etkileyen önemli bir 

safhadır. Matyas ve arkadaşları (60) yaptıkları çalışmada 4-META içeren akrilik 

rezinlerin, krom-kobalt alaşımından imal edilen protez altyapısıyla, diğer rezinlere göre 

daha kuvvetli bağlar kurabildiğini göstermişlerdir. Chang ve arkadaşları da (20) 4-

META içeren yapıştırma ajanının, metal destekli porselen yapıdaki kuronların, 

kompozit rezin ile tamir edilmesinde kullanılabileceğini göstermişlerdir. Aynı 

araştırıcılar farklı bir çalışmada 4-META içeren yapıştırma ajanınının (Amalgambond, 
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Parkell, Farmingdale), kırılmış bir amalgam restorasyonun tamir edilmesinde de 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir (21). Araştırıcılar, 4-META uygulamasının, 

amalgamın amalgama, kompozite ve dentine olan tutuculuğu üzerindeki etkilerini de 

incelemişler ve bu ajanın, özellikle amalgamın amalgama yapıştırılmasında kullanıldığı 

zaman, amalgamın kendi iç bağlanma kuvvetine yakın kuvvetler oluşturabildiğini 

göstermişlerdir (22).  

4-META ajanını braket yapıştırılması amacıyla kullanan araştırmacılar da 

vardır. Clark ve arkadaşları (25) 2003 yılında yayımladıkları çalışmalarında Right-On 

yapıştırıcısını, 4-META içeren bir yapıştırıcı olan MCP Bond ile karşılaştırmışlardır. 

Araştırıcılar bu yapıştırıcıları kullanarak, fosforik asit uygulanmış veya aluminyum 

oksit partikülleri kullanılarak pürüzlendirilmiş olan mine yüzeylerine braketler 

yapıştırmışlardır. Yapıştırılan Ovation (GAC international) braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculukları incelenmiş ve elde edilen sonuca göre, 4-META içeren 

yapıştırıcı kompozitin kullanımının, (MCP Bond) braketlerin tutuculuklarında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artışa neden olduğu ortaya konmuştur. Bu 

yapıştırıcının kullanıldığı grupta, mine yüzeyinin asitle veya aluminyum oksit 

partikülleri ile pürüzlendirilmesi kıyaslandığında, tutuculuk kuvveti bakımından fark 

bulunamamıştır . Çalışmamızda da  kompozit kaidelerin oluşturulmasından önce, braket 

tabanlarına Reliance firmasına ait 4-META içerikli metal primer uygulanmıştır ve bu 

uygulamanın, braket tutuculuğu üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

 Lingual ortodontik tedavi öncesinde, braketlerin konumlarının ayarlanması, 

kompozit kaidelerin oluşturulması ve yapıştırmaya hazır hale getirilmesi amacıyla bir 

laboratuar çalışması yapılır (29, 46, 96). Guirre (3) ve Scholz  (95) laboratuar 

uygulamalarıyla ilgili yayınlarında braketlerin diziminde hangi cihazları kullandıklarını 

belirtmemiştir. Hohoff ve arkadaşları ise çalışmalarında BEST ve TOP tekniklerini 

kullanmışlar ve BEST tekniğiyle konumlandırılan braketlerin, hastalar tarafından daha 

kolay tolere edildiğini ortaya koymuşlardır (42). Kim ve arkadaşları da (51)  braketlerin 

konumlandırılması amacıyla kendileri tarafından dizayn edilmiş bir cihaz 

kullanmışlardır. Birbirine dik açılarda konumlandırılmış 3 adet hareketli kolu bulunan 

bu cihaz, diş yüzeylerine istenen kalınlıkta kompozit kaidelerin oluşturulmasında 

kullanılmıştır. Arıcı ve arkadaşları (5), çalışmalarında, çalışmamızda da kullanılmış 

olan TARG+TR cihazını kullanmışlardır (5). Çalışmamızda kullanılan TARG+TR 

cihazı, kendinden önce üretilmiş olan TARG cihazının eksik yönlerini tamamlayacak 
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şekilde üretilmiş bir cihaz olup, braket tabanlarına kompozit kaidelerin oluşturulması 

aşamasında, her bir dişin ihtiyacı olan  tork, angulasyon, rotasyon, yükseklik ve bukko-

lingual konum değerlerinden oluşan 5 parametreyi brakete aktarabilmektedir (17). 

Çalışmamızda bu cihazı kullanmamızın sebebi, cihazın lingual tedavi öncesi laboratuar 

çalışmalarında etkin olarak kullanılmakta olmasıdır. Bu cihaz, aynı zamanda ülkemizde 

bu amaçla imal edilmiş olan tek cihazdır.  

 Laboratuar işlemleri yapılmış olan braketlerin diş yüzeylerine taşınması  ve 

indirekt teknikle yapıştırılması amacıyla araştırıcılar genellikler silikon esaslı ölçü 

malzemelerinden yapılmış olan taşıyıcılar kullanmışlardır. Braketlerin yapıştırılmasında 

ışıkla polimerize olan yapıştırıcıların kullanılması halinde, polimerizasyon ışığının 

iletilebilmesi için bu taşıyıcıların şeffaf yapıda olması gereklidir. Klocke ve arkadaşları 

(53,54) ışıkla polimerize olan yapıştırıcı kullandıkları çalışmalarında, braketlerin 

dişlerin labial yüzlerine taşınması amacıyla kullanılacak olan taşıyıcı parçayı yapmak 

için vinil polisiloksan yapıda ölçü maddesi (Silagum AV, Puttysoft, Hamburg, 

Germany) kullanmışlardır. Braketlerin taşınmasında silikon esaslı ölçü maddesi 

kullanan başka araştırıcılar da vardır (88, 95, 102, 125). Kim ve arkadaşlarının (51) 

2002 yılında yayınladıkları çalışmada da kullanılan braketlerin dişlere taşınmasında 

silikon esaslı ölçü maddesi kullanılmıştır (Exaflex), ancak bu maddenin ışık geçirgenliği 

hakkında bilgi verilmemiştir. Araştırıcıların pek çoğu, braket taşıyıcıları silikon esaslı 

şeffaf ölçü maddeleri kullanarak oluştursa da, Sondhi ve arkadaşları (107) bu amaçla 1 

milimetre kalınlıktaki polimetilmetakrilat yapıda şeffaf plak (Biocryl, Great Lakes 

Orthodontics) kullanmışlar ve labial teknik braketlerinin dişlere yapıştırılmasında 

kompozit yapıda bir yapıştırıcı olan Transbond’u tercih etmişlerdir. Thomas da (111) 

indirekt teknikle braket yapıştırılmasıyla ilgili laboratuar işlemlerini anlattığı yayınında, 

braket taşıyıcısını vakumla şekillendirilen şeffaf plak kullanarak yaptığını belirtmiştir. 

White (120) ise benzer braket taşıyıcıları, havayla temas ettiği zaman polimerize olan 

bir yapıştırıcı kullanarak (Tacky Glue) yapmıştır. Aquirre ve arkadaşları (2,3), dişlerin 

lingual yüzeylerine, indirekt teknikle yapıştıracakları lingual braketleri taşımak için 

Optosil (Heraeus Kulzer)  isimli silikon esaslı ölçü maddesi kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Araştırıcılar braketleri kimyasal yolla polimerize olan kompozit 

kullanarak yapıştırmışlar, fakat çalışmalarda hangi braketleri kullandıklarını 

belirtmemişlerdir. King ve arkadaşları (52) ise kullandıkları lingual braketleri kimyasal 

ve ışıkla polimerize olan kompozit yapıştırıcılar kullanarak yapıştırmışlar, fakat 
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braketleri hangi yöntemle taşıdıkları hakkında bilgi vermemişlerdir. Lingual ortodonti 

alanında pek çok çalışması bulunan Wiechmann ve arkadaşları (121), 2003 yılında 

yayınladıkları çalışmalarında ise taşıyıcı parçanın iki ayrı silikon malzemeden 

yapıldığını, iç tarafta daha yumuşak, (Exakt N, Bisico, Bielefeld, Germany), dış tarafta 

ise oldukça sert yapıda bir  silikon (Lutesil, Bisico) kullanıldığını belirtilmişlerdir. 

Kullanılan silikon esaslı ölçülerin her ikisi de ışıkla polimerizasyona izin vermesi için 

şeffaf yapıdadır. 

Çalışmamızda kullanılan silikon taşıyıcılar, ışık geçirgen özelliğe sahip olan 

silikon ölçü maddesi (Memosil, Heraeus Kulzer)  kullanılarak yapılmıştır. Bu ölçü 

maddesinin tercih edilmesinin sebebi, uygulanmasının ve braketten ayrılmasının kolay 

olmasıdır. 

Braketlerin  yapıştırılmış olduğu test örneklerinin, testlerin yapılmasına kadar 

uygun şartlarda nemli ortamda saklanması gerekmektedir. Örneklerin saklanmasında, 

genel olarak benimsenmiş bir protokolün olmadığı görülmekle birlikte  araştırıcıların  

çok farklı sıcaklıkta ve sürelerde saklama ortamlarını tercih ettikleri görülmüştür. Bu 

amaçla örneklerin  çoğunlukla 37 °C sıcaklıktaki su içerisinde, 24 saat boyunca 

sakladıkları görülmektedir  (5, 4, 26, 35, 49, 48, 51, 79, 99, 101, 115, 116, 117, 118, 

119) .  Bununla birlikte örnekleri aynı sıcaklıkta ve farklı sürelerde saklayan araştırıcılar 

da vardır. Elde edilen örneklerin saklanması amacıyla kimi araştırıcılar da yapay tükrük 

ortamını tercih etmişlerdir. Grabouski ve arkadaşları (38) yaptıkları çalışmada 

örneklerin, 37 ºC sıcaklıktaki yapay tükrük ortamınında 1 gün bekletmeyi tercih 

edilmiştir. Chung ve arkadaşları (24)  saklama süresini aynı ortamda 3 gün , Hocevar ve 

arkadaşları  (42) ise  7 gün olarak belirlemişlerdir. Bazı araştırıcılar ise, test örneklerini 

sabit sıcaklıkta saklamak yerine, termosiklüs cihazında saklamayı uygun görmüşlerdir 

(62, 70). Araştırıcıların bazıları örneklerin saklanması hakkında herhangi bir bilgi 

vermemeyi tercih etmişlerdir (7, 8, 9, 10, 30, 32, 54, 52, 69, 104, 108, 98, 114, 123, 

125). Çalışmamızda örneklerin hazırlanması ile testlerin yapılması arasında geçen süre 

yaklaşık 2 gündür. Bu süre içerisinde hazırlanmış olan örnekler oda sıcaklığında serum 

fizyolojik solüsyonunda saklanmıştır.  

Braket tutuculuklarının değerlendirilmesi için kullanılan yöntemlerin başında 

sıyırma ve çekme testleri gelmektedir. Đncelenen çalışmaların çoğunda araştırıcıların, 

ağız ortamını daha iyi taklit etmesi ve test düzeneklerinin kolay hazırlanması açısından 

sadece sıyırma testlerini tercih ettikleri görülmüştür  (1, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 26, 24, 25, 22, 
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38, 42, 40, 48, 54, 51, 66, 62, 58, 70, 71, 79, 88, 93, 104, 99, 109, 101, 114, 115, 116, 

117, 123, 118, 125).  Sıyırma testlerinde uygulanan kuvvetler, kullanılan braketlerin 

tabanına dik gelecek şekilde çeşitli yöntemlerle uygulanmaktadır. Araştırıcıların bazıları 

sıyırma kuvvetlerini keski biçimli bir uç vasıtası ile kuron-kök doğrultusunda 

uygularken, bazıları ise ‘U’ bükümlü bir tel veya anahtar deliği şeklinde yapılmış özel 

bir ara parça kullanarak kök-kuron doğrultusunda kuvvet uygulamayı tercih etmişlerdir. 

Sadece çekme tarzı kuvvet uygulayan araştırıcılar ise sayıca diğerlerine göre daha azdır 

(30, 35, 52, 77).  Đncelenen yayınlardan bazılarında ise  araştırıcılar sıyırma ve çekme 

testlerininin  her ikisini de uygulamışlardır (4, 15, 49, 64, 108). Klocke’nin (55) braket 

tutuculuğuyla ilgili yaptığı araştırmada ise araştırıcılar diş üzerine sıyırma ve çekme 

kuvvetleriyle birlikte farklı açılarda da kuvvetler uygulamışlardır. Çalışmamızda test 

örneklerine hem çekme hem de sıyırma testleri uygulanmış ve her iki testin sonuçları da 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Uygulanan kuvvet, apikal yönden okluzal yöne doğrudur.  

Sıyırma ve çekme testlerinin yapılmasının ardından diş yüzeylerinde kalan 

yapıştırıcı madde miktarlarının ve kopma bölgelerinin incelenmesi, yapışmanın 

etkinliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Đncelenen araştırmalarda, 

araştırıcıların diş yüzeylerini incelemek için sıklıkla stereo ışık mikroskobu 

kullandıkları görülmüştür (4, 13, 8, 9, 24, 23, 25, 15, 31, 53, 54, 51, 62, 69, 71, 79, 104, 

102, 98, 115, 117, 125).  Araştırıcıların kullandıkları ışık mikroskoplarının büyütme 

miktarları 4X ile 40X arasında değişmektedir. Işık mikroskoplarının büyütme 

miktarları, ARI indeksinin belirlenmesi için yeterli olsa da kimi araştırıcılar yüzey 

özelliklerini daha detaylı görmek için elektron mikroskobu ile çalışmayı tercih 

etmişlerdir (7, 13, 26, 23, 38, 108, 117). Araştırıcıların çoğu kopma bölgelerinin 

değerlendirilmesinde Artun ve Bergland’ın tanımladığı ARI skorlamasını 

kullanmışlardır  (4, 13, 8, 9, 24, 23, 25, 15, 31, 53, 54, 51, 62, 69, 71, 79, 104, 102, 98, 

115, 117). Çalışmamızda ARI skorlarının tercih edilmesinin sebebi, bu yöntemin çeşitli 

araştırıcılar tarafından da tercih edilmiş olması ve kolay uygulanabilir olmasıdır. 
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5.2. Tutuculuk Değerlerinin Tartışılması 

Bu bölümde, çalışmamızda uygulanan sıyırma ve çekme testleri sonucunda elde 

edilen tutuculuk değerleri, kuvvet yönlerine ve braket tabanlarına uygulanan işlemlere 

göre incelenmiştir. 

 

5.2.1. Tüm Çalışma Gruplarında, Sıyırma ve Çekme Testleri Sonucunda Elde 

Edilen Tutuculuk Değerlerinin Genel Olarak Tartışılması 

Çalışmamızda kaydedilen en düşük tutuculuk değeri, kontrol grubunda 

uygulanan sıyırma testleri sonucunda elde edilmiştir (9,46±1,36 Mpa). Bu değer, braket 

tabanlarına farklı işlemler uygulanan diğer gruplarda elde edilen tutuculuk değerlerine 

göre daha düşük olsa da, Reynolds ve arkadaşları (92) tarafından tanımlanmış olan, ve 

braket tutuculuğuınun klinik olarak yeterli sayılabilmesi için yeterli olduğu belirtilen 5,9 

ile 7,8 Mpa arasındaki tutuculuk değerinin üzerindedir. Bu sonuç, çalışmamızda 

kullanılan gereç ve yöntemin, klinik çalışmalar sırasında da kullanılabileceğini 

göstermesi bakımından önemlidir. 

 

5.2.2. Sıyırma ve Çekme Testlerinde Elde Edilen Ortalama Tutuculuk 

Değerlerinin Kuvvet Yönüne Göre Tartışılması 

Çalışmamızda oluşturulan gruplara ait tutuculuk değerleri, braket tabanlarına 

uygulanan işlemlerden bağımsız olarak incelendiğinde,  sıyırma testleri uygulanan 

gruplara ait ortalama tutuculuk değerleri (11,19±0,96 MPa) ile çekme testleri uygulanan 

gruplara ait ortalama tutuculuk değerleri (11,20±1,14 MPa) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür. 

Erbay (34), yaptığı doktora tezi çalışmasında, çeşitli kompozit yapıştırıcılar ve 

braketlerin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının, braket tutuculukları üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. Çalışmada Right-On, Direct, Heliosit ve Ketac-Cem 

yapıştırıcıları kullanılarak Mini-Mono (Forestadent) ve Edgeway (Ortho Organizer) 

braketleri dişler üzerine yapıştırmış ve örneklere sıyırma ve çekme testleri 

uygulanmıştır. Erbay’ın bulgularına göre, tüm yapıştırıcı gruplarında sıyırma testlerinde 

elde edilen tutuculuk değerleri, çekme testlerinde elde edilen tutuculuk değerlerinden 
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istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Özbilgen de (87) doktora tezi 

çalışmasında farklı yapıştırıcı ve braket kombinasyonlarının sıyırma ve çekme testlerine 

karşı tutuculuklarını karşılaştırmıştır. Braket tutuculukları, kullanılan braketler ve 

yapıştırıcı kombinasyonlarından bağımsız olarak kuvvet yönüne göre incelendiğinde, 

sıyırma kuvvetlerine karşı elde edilen ortalama tutuculuk değerinin (10,88±3,86 MPa) 

çekme kuvvetlerine karşı elde edilen ortalama tutuculuk değerinden (6,75±1,58 MPa) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.  Jumagali ise (50) 

yaptığı doktora tezi çalışmasında self-etching primer ve asitle pürüzlendirme 

yöntemleriyle pürüzlendirilmiş olan mine yüzeylerine, Transbond (3M Unitek)   

kullanılarak yapıştırılan standart edgewise braketlerinin ve APC braketlerin (3M 

Unitek) sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını test etmiştir. Tüm grupların 

tutuculuk değerleri kuvvet yönüne göre karşılaştırıldığında sıyırma testlerinde elde 

edilen tutuculuk değerlerinin (13,32±5,84), çekme testlerinde elde edilen tutuculuk 

değerlerine göre (5,64±1,90) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya 

konmuştur. Çalışmamızda ise, sıyırma (11,19±0,96 MPa) ve çekme (11,20±1,14 MPa) 

testleri sonucunda elde edilen ortalama tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür. Klocke ve arkadaşlarının (55)  yapmış 

olduğu araştırmada ise, çeşitli yapıştırıcı-braket kombinasyonlarında hazırlanan 

örneklere koparma kuvvetleri, braket tabanı ile çeşitli farklı açılar yapacak şekilde 

uygulanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen sonuç, en yüksek tutuculuk değerlerinin, 

koparma kuvvetlerinin braket tabanıyla -15° açı yapacak şekilde uygulandığı grupta 

görüldüğü (22,90±1,72 MPa), sıyırma tarzı kuvvetlere karşı dayanıklılığın 17,90±2,63 

MPa olduğu, uygulanan kuvvet açısının sıyırma doğrultusundan çekme doğrultuna 

doğru arttırılmasıyla birlikte braket tutuculuklarında  azalma görüldüğü şeklindedir. 

 Yapılan literatür taramasında, araştırıcıların, sıyırma testlerinde elde edilen 

tutuculuk değerlerinin, çekme testlerinde elde edilen tutuculuk değerlerine göre daha 

yüksek olmasının olası nedenleri hakkında herhangi bir yorum yapmadıkları 

görülmüştür. Çalışmamızda, sıyırma ve çekme testlerinde elde edilen tutuculuk 

değerleri arasında fark olmamasının şu şekilde açıklanabileceğini düşünmekteyiz:  

Braketlerin, sıyırma kuvvetlerine direnç gösteren birim yüzey alanı, çekme kuvvetlerine 

direnç gösteren birim yüzey alanından daha büyüktür. Bu, braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine daha fazla direnç göstermesinin nedeni olabilir. Çalışmamızda ise 

örneklerin sıyırma tarzı kuvvetlere yüksek direnç gösterememesinin sebebi, 
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oluşturulmuş olan kompozit kaidelerin, sıyırma kuvvetlerinin moment etkisinde artışa 

neden olmasıdır. Oluşturulmuş olan kompozit kaidenin kalınlığı arttıkça, kuvvet kolu 

mesafesi artacak, bu da braketlerin, daha küçük kuvvetlerle kopmasına neden olacaktır. 

Kompozit kaidelerin kalınlıklarının, çekme testleri üzerindeki etkisi olması ise 

beklenmemektedir. Çünkü çekme testlerinde uygulanan kuvvetler, braket tabanlarına 

dik biçimde gelirler ve moment etkisinden bağımsızdırlar. Özet olarak, çalışmamızda 

oluşturulan kompozit kaidelerin, braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı göstermiş 

oldukları tutuculuk miktarlarında önemli derecede düşüşe neden olabileceğini, çekme 

kuvvetlerine karşı tutuculuk değerlerinde ise bu düşüşün görülmeyeceği söylenebilir. 

 

5.2.3. Tüm Gruplarda Sıyırma ve Çekme Testleri Sonucunda Elde Edilen 

Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırması  

Çalışmamızda, tüm gruplara ait tutuculuk değerleri, kuvvet yönlerine göre 

karşılaştırıldığında, braket tabanlarına uygulanan işlemlerin hiçbir grupta, sıyırma ve 

çekme testlerinde elde edilen tutuculuk değerleri arasında bir fark oluşturmadığı 

görülmüştür. Bu sonuç, tüm grupların ortalama tutuculuk değerlerinin kuvvet yönüne 

göre karşılaştırıldığında elde edilen sonuçla uyumludur. Yapılan literatür taramasında, 

braket tabanlarına çeşitli yöntemler uygulanarak hazırlanmış olan örneklere ait 

tutuculuk değerlerinin, uygulanan kuvvetin yönüyle ilişkisine dair yapılmış herhangi bir 

çalışmanın olmadığı görülmüştür.  

 

5.2.4. Sıyırma Kuvveti Uygulanan Gruplara Ait Tutuculuk Değerlerinin 

Birbirleriyle Karşılaştırılması 

Çalışmamızda, sıyırma testleri sonucunda, braket tabanlarına metal primer 

uygulaması sonucunda elde edilen tutuculuk değeri (10,22±0,78 MPa), kontrol grubuna 

ait tutuculuk değerinden (9,46±0,78) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Bu 

sonuç, braket tabanına metal primer uygulanması işleminin sıyırma kuvvetlerine karşı 

braket tutuculuğunu arttırdığını göstermektedir (p<0,001). 

 Newman ve arkadaşları, (69) çalışmalarında kullandıkları GOS (General 

Orthodontic Supply, Inc, West Orange, NJ) marka braketlerin tabanlarına bir kimyasal 

bağlantı ajanı olan Megabond uygulamışlar, ve braket tutuculuğu üzerindeki etkisini 
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incelemişlerdir. Bu çalışmada braketlerin dişlere yapıştırılmasında Contacto No Mix 

(General Orthodontic Supply Inc) isimli yapıştırıcı kullanılmış ve örneklerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculukları araştırılmıştır. Elde edilen bulguların incelemesinde, 

kontrol grubunda 9,00±1,31 MPa olarak elde edilen tutuculuk değerinin,  kimyasal 

bağlantı ajanı uygulanan braket grubunda artarak  9,1±1,72 MPa’a çıktığı ancak gruplar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür.   

Clark ve arkadaşları, (25) Ovation (GAC) braketlerini birinci küçük azı dişleri 

üzerine 4-META içeren bir yapıştırıcı kompozit olan MCP Bond (Sun Medical 

Company) ve konvansiyonel bir yapıştırıcı olan Right-On (TP Orthodontics) ile 

yapıştırdıkları çalışmalarında her iki yapıştırıcının sıyırma kuvvetlerine karşı 

tutuculuklarını karşılaştırmışlardır. Elde edilen bulguların istatistiksel olarak 

incelenmesi sonucunda, 4-META içeren MCP Bond kullanılarak yapıştırılan braketlerin 

tutuculuk değerlerinin (15,91±3,44 Mpa), Right-On kullanılarak yapıştırılanlara göre 

(10,65±2,70 MPa) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğu ortaya konmuştur. 

Bu çalışmanın bulguları, 4-META içeriğine sahip kompozit yapıştırıcının, braket 

tutuculuğunda artışa neden olması yönünden çalışmamızla uyumludur. 

Akın ve arkadaşları (1) yaptıkları çalışmada kullandıkları farklı şekillere sahip  

braketlerin tabanlarına, yapıştırma öncesi silikon oksit esaslı bir bağlantı kuvvetlendirici 

olan silan (Silicoup, Kulzer, Wehrheim)  uygulamışlar  ve bu braketleri dişlere, 

kimyasal yolla polimerize olan kompozit esaslı bir yapıştırıcı olan Concise (3M, USA) 

kullanarak yapıştırmışlardır. Silan uygulanmayan braketler ise kontrol grubu olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada, örneklere sıyırma tarzında kuvvetler uygulanmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, tüm gruplarda, silan uygulamasının braket tutuculuklarında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde  artışa neden olduğunu göstermektedir. Đncelenen  gruplarda 

elde edilen tutuculuk değerleri, 12,69±5,20 MPa ile 17,68±6,82 MPa arasında 

değişmektedir. Bant tekniği için üretilmiş, tabanları düz yüzeyli braketlerin kullanıldığı 

kontrol grubunda 3,18±2,28 MPa olan tutuculuk değeri, silan uygulamasından sonra 

17,68±6,82 MPa’a çıkmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre silan uygulaması 

metal braketlerde tutuculuğu arttırmakta, bu artış işlenmemiş düz yüzeyli tutucu 

unsurlarda, ağ tabanlı braketlere göre daha fazla olmaktadır. Akın ve arkadaşlarının 

bulguları, çalışmamızın bulgularını desteklemektedir.  

Çalışmamızda sıyırma testlerine ait sonuçlar  incelendiğinde, kumlama grubuna 

ait tutuculuk değerinin (12,11±0,82 MPa), kontrol (9,46±0,78 MPa) ve metal primer 
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(10,22±0,78 MPa) gruplarına ait tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0,001). Çalışmamızın bu bulguları, braket 

tabanlarının alüminyum oksit partikülleri ile pürüzlendirilmesi işleminin braket 

tutuculuğunu önemli ölçüde arttırdığını ve elde edilen bu tutuculuk değerinin metal 

primer uygulamasıyla elde edilen tutuculuktan daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

 Newman ve arkadaşları (69) yayımladıkları çalışmalarında yapıştırma öncesinde 

braket tabanlarının farklı yöntemler kullanılarak işlenmesinin, braket tutuculuğu 

üzerindeki etkilerini incelemişler ve bu amaçla kullandıkları  GOS (General 

Orthodontic Supply, Inc, West Orange, NJ) marka braketlerin bir grubununun 

tabanlarını 50µm çapında alüminyum oksit partikülleri kullanarak pürüzlendirmişlerdir. 

Araştırıcılar dişlere Contacto No Mix (General Orthodontic Supply Inc) isimli 

yapıştırıcı ile yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarını test 

etmişlerdir. Sonuç olarak, kontrol grubunda 9,00±1,31 MPa olarak elde edilen tutuculuk 

değerinin, kumlama grubunda 10,8±2,41 Mpa’a yükseldiği ve aradaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışmamızda da, kumlama uygulanan 

grupta, braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutucuklarında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde artış görülmüştür.  

MacColl ve arkadaşları, (57) yan kesici dişler üzerine, Phase II (Reliance 

Orthodontic Products Inc, Itasca Ill)  isimli yapıştırıcıyı kullanarak 4 farklı büyüklükte 

taban alanına sahip braketleri (Speed Industries) yapıştırmışlardır. Araştırıcılar 

yapıştırma öncesinde, kullanılan braketlerin yarısının tabanlarını Danwille (Danwille 

Engineering Inc.) kumlama cihazı ile 50µm kalınlıktaki alüminyum oksit partikülleri 

kullanılarak pürüzlendirmişler, diğer yarısını ise kontrol grubu olarak kullanmışlardır. 

Çalışmada alınan bulgular incelendiğinde, kumlama işleminin, farklı yüzey alanlarına  

sahip braket gruplarının tümünde, sıyırma kuvvetlerine karşı braket tutuculuğunda 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artışa neden olduğu görülmüştür. Bu bulgular 

çalışmamızın bulguları ile uyumludur. 

Grabouski ve arkadaşları da (38) çalışmalarında insan küçük azı dişleri üzerine 

Concise (3M Unitek, Monrovia, Calif) isimli yapıştırıcıyı kullanarak yapıştırdıkları 3 

farklı tip braketin tabanlarını alüminyum oksit partikülleri kullanarak pürüzlendirmişler 

ve örneklerin, sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarını test etmişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre tüm gruplarda tabanları pürüzlendirilen braketlerin tutuculuk 
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değerlerinde, kontrol grubuna göre artış görülmesine rağmen, bu artış istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde değildir.  

Newman ve arkadaşları (69) tarafından  yapılan çalışmada braket tabanına 

kumlama uygulanması ile bağlantı kuvvetlendirici bir ajan olan Megabond uygulanması 

arasında da fark olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kumlama 

uygulamasının (10,8±2,28 MPa ),  braket tutuculuklarında Megabond uygulamasına 

göre (9,1±1,72 MPa ) daha fazla artışa neden olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen 

sonuç, çalışmamızda elde edilen sonuçla uyumludur 

Çalışmamızda sıyırma testleri sonucunda, kumlama+metal primer grubunda elde 

edilen sonuçlar incelendiğinde, bu grupta elde edilen tutuculuk değerinin (12,97±0,71 

MPa)  kontrol (9,46±0,78 MPa) ve metal primer (10,22±0,78 MPa) gruplarının 

tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür 

(p<0,001). Kumlama+metal primer grubuna ait tutuculuk değeri ile kumlama grubuna 

ait tutuculuk değeri birbirleri ile karşılaştırıldığında ise kumlama+metal primer 

grubunda bir artış olduğu, ancak gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Newman ve arkadaşları (69) tarafından  yapılan çalışmada, braket tabanlarına 

kumlama ve silan uygulama yöntemlerinin yanında,  çalışmamızda kullanılana benzer 

şekilde  Megabond (Kuraray Medical Inc.) isimli kimyasal bağlantı ajanı da 

uygulamıştır. Bu ajan, aseton ortamda gliserol dimetakrilat solüsyonu ve bunun 

aktivatörü olan dimetil paratoluendir. Çalışmada GOS marka braketler (General 

Orthodontic Supply, Inc, West Orange, NJ) kullanılmış, orta ve yan kesici dişler üzerine 

Contacto No-Mix yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılmıştır. Hazırlanan test örneklerine 

sıyırma testleri uygulamış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda, çalışmamızın bulgularını destekler şekilde, kumlama+metal 

primer grubunda elde edilen tutuculuk değerininin kontrol  ve metal primer gruplarında 

elde edilen tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

ve kumlama+metal primer grubu ile kumlama grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili bir başka çalışma da, Oesterle ve arkadaşları (81) tarafından 

yayımlanmıştır. Çalışmada çelik teller üzerinde yapılacak kumlama ve metal primer 

uygulamalarının, kompozit rezin ile çelik tellerin tutuculuk değerleri üzerindeki etkileri 
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araştırılmıştır. Bu amaçla çelik tellerin yüzeyleri alüminyum oksit partikülleri 

kullanılarak pürüzlendirildikten sonra metal primer (Reliance Orthodontic Products Inc, 

Itasca Ill)  uygulanmış ve bu teller kompozit bloklara gömüldükten sonra sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculukları incelenmiştir. Bu  gruba ait tutuculuk değeri ile 

herhangi bir işlem uygulanmayan kontrol grubuna ait tutuculuk değeri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Çalışmada bulunan sonuç, çalışmamızla 

uyumludur. 

 

5.2.5. Çekme Kuvveti Uygulanan Gruplara Ait Tutuculuk Değerlerinin 

Birbirleriyle Karşılaştırılması 

Çalışmamızda, çekme testlerinde elde edilen sonuçlar incelendiğinde, braket 

tabanlarına metal primer uygulanması sonucu elde edilen tutuculuk değerinin 

(10,17±1,70 MPa), kontrol grubunda elde edilen tutuculuk değerinden (9,65±0,86 MPa) 

daha fazla olduğu, ancak aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Braket tabanlarının alüminyum oksit partikülleri kullanılarak 

pürüzlendirilmesi sonucunda elde edilen tutuculuk değeri ise (11,09±1,03 MPa), hem 

metal primer grubuna  (10,17±1,70), hem de kontrol grubuna ait tutuculuk 

değerlerinden (9,65±0,86 MPa) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). 

Çalışmamızda braket tabanlarına, alüminyum oksit partikülleri kullanılarak 

pürüzlendirildikten sonra metal primer uygulanan grubun, çekme kuvvetlerine karşı 

tutuculuk değerinin 13,87±1,75 MPa olduğu görülmüştür. Bu değer, çekme kuvvetlerine 

karşı test edilen diğer tüm gruplara ait tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan literatür taramasında 

çalışmamıza benzer şekilde, braket tabanlarına metal primer uygulama ve kumlama 

işlemlerinin ayrı ayrı veya beraber uygulandığı ve braketlerin çekme testlerine karşı 

tutuculuk kuvvetlerinin araştırıldığı başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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5.3. ARI Skorlarının Tartışılması 

5.3.1. ARI Skorlarının Genel Dağılımlarının Tartışılması 

 Çalışmamızda, kuvvet yönü dikkate alınmaksızın, ARI skorlarının dağılımları 

incelendiğinde, her grupta en fazla sayıda örneğe verilen ARI skorlarının, kontrol 

grubunda 3, metal primer grubunda 2, kumlama grubunda 1 ve kumlama+metal primer 

grubunda 0 ARI skoru olduğu görülmüştür. Bu sıralama, kontrol grubunda kopma 

bölgelerinin daha çok braket tabanı ile kompozit kaide arasında olduğunu, diğer 

gruplarda braket tutuculuklarının artmasıyla birlikte mine-kompozit kaide arayüzüne 

taşındığını göstermektedir. Elde edilen sonuç, ARI skorlarının, braket tutuculuk 

değerleri ile ilişkisinin görülmesi açısından önemlidir. 

 

5.3.2. Sıyırma Testleri Uygulanan Gruplara Ait  ARI Skorlarının Tartışılması 

Çalışmamızda, sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının 

dağılımları (Tablo 4-7) incelendiğinde, kontrol grubunda kopma bölgelerinin büyük 

oranda braket-kompozit kaide arayüzünde olduğu, bu oranın, metal primer, kumlama ve 

kumlama+metal primer grupları sırasıyla azaldığı görülmektedir.  Kontrol grubu, 

kumlama grubu ve metal primer gruplarının ARI skorları dağılımları arasında fark 

bulunamazken, kumlama+metal primer grubunun ARI skorları dağılımları bu 

gruplardan farklı bulunmuştur (Tablo 4-8). Bu sonuç, kumlama+metal primer işleminin, 

yapıştırıcının braket yüzeyine oldukça güçlü biçimde bağlanmasını sağladığını 

göstermektedir. 

Braketlerin sıyırma testlerinde göstermiş olduğu tutuculuk değerlerine ait 

sonuçlar (tablo 4-4), tutuculuk değerlerinin, ARI skorlarındaki düşüşe ters orantılı 

şekilde arttığı göstermektedir. ARI skorlarının dağılımlarının ve braket tutuculuk 

değerlerinin, braket tabanına uygulanan işlemler açısından benzer sıralamalar 

göstermesi, braket-kompozit kaide arayüzündeki bağlantı kuvvetinin artmasıyla birlikte, 

kopma bölgelerinin braket-kompozit kaide arayüzünden mine-kompozit kaide 

arayüzüne taşındığını göstermektedir. 
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5.3.3. Çekme Testleri Uygulanan Gruplara Ait  ARI Skorlarının Tartışılması 

Çalışmamızda çekme testlerinde elde edilen ARI skorlarının dağılımlarının, 

sıyırma testlerinde alınan sonuçlarla oldukça benzer olduğu görülmektedir. Çekme 

testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları (Tablo 4-9) incelendiğinde 

ise, sıyırma grubuna göre daha az olmakla birlikte, kontrol grubunda kopma 

bölgelerinin büyük oranda braket-kompozit kaide arayüzünde olduğu, bu oranın, metal 

primer, kumlama ve kumlama+metal primer grubu sırasıyla azaldığı görülmektedir. 

Ayrıca kontrol, metal primer ve kumlama gruplarının çekme testlerine ait ARI skorları 

ile ilgili tablo incelendiğinde (tablo 4-10), kumlama+metal primer grubuna ait ARI 

skoru dağılımlarının, diğer gruplara ait ARI skoru dağılımlarından farklı olduğu, ve bu 

gruptaki braketlerin kopma sırasında diğer gruplara göre daha fazla yapıştırıcının dişten 

ayrılmasına neden olduğunu göstermektedir.  

Çekme testlerine ait braket tutuculukları (tablo 4-5 ARI skorlarının 

karşılaştırılması (Tablo 4-8) ve ARI skorlarının dağılımları (Tablo 4-9) birlikte 

incelendiğinde, ARI skorlarındaki artışın, braket tutuculuklarındaki artışla ters orantılı 

olduğu görülmektedir.  

Bu bulgular sıyırma testlerinde olduğu gibi braket-kompozit kaide arayüzündeki 

bağlantı kuvvetinin artması ile birlikte kopma bölgelerinin braket-kompozit kaide 

arayüzünden, kompozit kaide-diş arayüzüne taşındığını göstermektedir. 

5.4. Sonuç 

5.4.1. Tutuculuk Değerleriyle Đlgili Sonuçlar 

Çalışmamızda, braket tabanlarına, kompozit kaidelerin oluşturulması öncesinde 

uygulanan metal primer, ve kumlama işlemlerinin, braket tutuculuk değerleri ve kopma 

bölgelerinin dağılımları üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Tüm gruplarda yapılan sıyırma ve çekme testleri sonucunda en düşük tutuculuk 

değeri sıyırma testleri yapılan kontrol grubunda elde edilmiştir. Bu değer, klinik olarak 

yeterli olduğu düşünülen tutuculuk değerlerinin üzerindedir. 

Braket tabanlarına uygulanan işlemler dikkate alınmadığında sıyırma ve çekme 

testlerinde elde edilen tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

fark bulunamamıştır. Aynı şekilde, kuvvet yönüne göre dört grubun ortalama tutuculuk 

değerleri incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 

bulunamamıştır. 
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Sıyırma testlerinde elde edilen tutuculuk değerleri küçükten büyüğe doğru 

kontrol grubu, metal primer grubu, kumlama grubu ve kumlama+metal primer grubu 

şeklinde sıralanmıştır. Metal primer grubu ile kontrol grubu, kumlama ile metal primer, 

ve kumlama ile kontrol gruplarının tutuculuk değerleri arasındaki farklar istatistiksel 

olarak anlamlı düzeydedir. Bununla birlikte, kumlama+metal primer grubu, sıyırma 

testlerinde en yüksek tutuculuk değerlerinin elde edildiği gruptur. Bu gruba ait  

tutuculuk değeri, kontrol ve metal primer gruplarına ait değerlerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir, kumlama grubu ile arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde fark bulunamamıştır. 

Çekme testlerinde de benzer sonuçlar alınmıştır. Grupların tutuculuk değerleri 

sıralaması sıyırma testlerinde görülen sıralamanın aynısıdır. Kopma testlerinde, kontrol 

grubuna ile metal primer grubuna ait  tutuculuk değerlerinin arasındaki istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir fark yoktur. Kumlama grubuna ait tutuculuk değeri, bu iki 

gruba ait değerden, kumlama+metal primer grubuna ait tutuculuk değeri ise tüm 

grupların tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazladır.  

Çalışmamızın sonuçları, lingual teknik braketlerinin tabanlarına uygulanan 

işlemlerin, braket tutuculuğunu arttırdığını, kumlama işleminin metal primer 

uygulamasına göre daha fazla etkili olduğunu, kumlama işlemi yapılan braketlerin 

tabanlarına ayrıca metal primer uygulanmasının braket tutuculuğunda özellikle çekme 

kuvvetlerine karşı artışa neden olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

5.4.2. Kopma Bölgelerinin Đncelenmesiyle Đlgili Sonuçlar 

Kopma bölgeleri, kuvvet yönlerinden bağımsız olarak incelendiğinde, kontrol  

grubunda en fazla verilmiş olan ARI skorunun 3 olduğu görülmüştür. Metal primer 

grubunda  8 adet örneğe 2 skoru,  kumlama grubunda 9 adet örneğe 1 skoru, 

kumlama+metal primer grubunda ise 8 adet örneğe 0 skoru verilmiştir.  

Grupların ARI skorlarının dağılımları, kuvvet yönüne göre incelendiğinde, 

yukarıdaki dağılıma benzer bir dağılım görülmektedir. Sıyırma testlerinde kontrol 

grubunda en fazla verilen ARI skoru 3’tür. Metal primer grubunda 5 örnek 2 skoru, 

kumlama grubunda 4 örnek 4 1 skoru ve kumlama+metal primer grubunda da 4 örnek 0 

skoru almıştır. 
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Sıyırma testleri uygulanan gruplara ait ARI skorlarının dağılımları istatistiksel 

olarak karşılaştırıldığında, kumlama+metal primer grubuna ait ARI skorları ile diğer üç 

gruba ait ARI skorları dağılımları arasında  istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 

olduğu görülmüştür. Kontrol, metal primer ve kumlama gruplarının ARI skorları 

dağılımları arasındaki farklar ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir.  

Çekme testlerinde elde edilen ARI skorları dağılımları incelendiğinde, sıyırma 

testlerinde elde edilen dağılıma benzer bir dağılım görülmüştür. Kontrol grubunda en 

fazla verilen ARI skoru 3’tür ve 5 örneğe verilmiştir. Metal primer grubunda 4 örnek 3 

skorui kumlama grubunda ise 5 örnek 1 skoru  almıştır. Kumlama+metal primer 

grubunda ise 4 örnek 0, 4 örnek de 2 ARI skorları almıştır. 

Çekme testlerinde elde edilen ARI skorlarının istatistiksel inceleme sonuçları, 

sıyırma grubuna ait sonuçlarla aynıdır. Bu grupta da kumlama+metal primer grubuna ait 

ARI skorları dağılımları, diğer gruplara ait ARI skorlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklıdır.  

Çalışmamızda kullanılan gruplarda elde edilen ARI skorları, aynı grupların 

sıyırma ve çekme testlerinde elde edilen tutuculuk değerleri ile uyumludur. Kompozit 

kaide-braket tabanı arayüzündeki bağlantı kuvvetinin artması ile birlikte kopma 

bölgeleri braket tabanı-kompozit kaide arayüzünden, kompozit kaide-mine arayüzüne 

taşınmıştır.  
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